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Summary 
 
 
In current building practice, the design and construction of roofs with discontinuously laid small 

elements (roof tiles/slates) are based on practice guidelines derived from years of experience.  

If these practice guidelines are followed properly, the outcome in many cases is a well-

functioning roof. Construction damage relating to the waterproofing of this type of structure is 

usually associated with deviation from the practice guidelines, incorrect details or the use of 

small roof pitches. In recent decades, more and more solar power systems have been applied 

to pitched roofs with discontinuously laid small elements. Unfortunately, the very application of 

solar power systems in combination with discontinuously laid small elements has caused a lot of 

damage. There is no suitable assessment method. The assessment method advocated within 

Bouwbesluit 2012 only relates to simple partition constructions and is therefore not suitable for 

structures referred to within this project that have a pressure equalising layer (air cavity).  

The assessment method developed within this project allows solar power systems applied to 

pitched roofs with discontinuously laid small elements to be assessed in terms of waterproofing 

and compliance with Bouwbesluit 2012. This evaluation method has been harmonised as much 

as possible with CEN/TR 15601. This was an important starting point because various suppliers 

of roof tiles and fittings assess their products on the basis of this method, both domestically and 

throughout Europe.  

 

This project involved verifying whether this assessment method is sufficiently in line with the 

principles of Bouwbesluit 2012; it can be concluded that this is the case and that a difference  

in pressure, as indicated in the test method, must be assumed. CEN/TR 15601 has been  

designed such that a test product is validated against a reference product. Within this  

assessment method, a product/system is assessed in terms of application in the project to be 

realised; it is region-dependent (Netherlands wind region) and can thus be checked against 

Bouwbesluit 2012. The assessment method is also suitable for prototype research in order to 

determine the maximum building height and wind region for which a system can be used. 

 
The assessment method consists of: 

1. Determining the quantity of water that has penetrated the outer permeable layer in an  

established (rain and wind) climate; 

3. Classifying the quantity of penetrating water; 

4. Assessing the inner layer on the basis of the quantity of water that has penetrated the  

outer layer.  

  



    

 
 

 

 

The assessment of the outer layer is consistent with CEN/TR 15601, except for the fact that the 

assessment does not involve a reference model but instead an absolute quantity of penetrating 

water at a fixed difference in pressure in relation to an applicable project. Definitive values of the 

quantities of penetrating water must be established on a reference test surface to be deter-

mined by the industry. The classification has been designed to be in keeping with the usual roof 

frame construction methods. This assessment method incorporates a test method for assessing 

the inner layer, depending on the classification of the outer layer, indicating that the inner layer 

can also be constructed on the basis of Dutch practice guidelines.  

 

 

 

  



    

 
 

 

 

Voorwoord 

 

Deze masterscriptie vormt de afsluiting van mijn masterstudie Building Physics aan de  

Technische Universiteit Eindhoven, waar ik in de periode oktober 2010 tot maart 2013 onder-

zoek heb gedaan naar de waterdichtheid van zonne-energiesystemen toegepast op hellende 

daken met schubvormige dakbedekking. De resultaten van dit onderzoek worden verwerkt in de 

Nederlandse norm voor het bepalen van de waterdichtheid van uitwendige scheidingsconstruc-

tie en de Nederlandse norm voor de beoordeling van de bouwkundige aspecten van zonne-

energiesystemen toegepast op daken (NEN 2778 en NEN 7250).  

 

Dit onderzoek is tot stand gekomen in samenwerking met: 

− Agentschap N.L.  

− NEN  

− TNO 

− Monier 

− Wienerberger 

− Het hellende dak 

− Ubbink 

− BDA Groep B.V.  

 

Deze scriptie bestaat uit een overzicht hoe in de huidige dakenbranche wordt omgegaan met de 

waterdichtheid van hellende daken met een waterkerende afdichting, een literatuuronderzoek, 

ontwikkeling van het BDA slagregentoestel en experimenteel onderzoek. Het eindproduct be-

treft een beoordelingsmethode voor de waterdichtheid van zonne-energiesystemen toegepast 

op hellende daken met schubvormige dakbedekking.  

 

De scriptie is ook een afsluiting van 10 jaar studeren aan de Technische Universiteit Eindhoven, 

waar ik op 39 jarige leeftijd aan begonnen ben. Het doorlopen van deze masterstudie naast een 

volledige baan met een toch wel hoge werkdruk kost veel energie. Bij de afsluiting hiervan stel 

ik vast dat ik dit met veel plezier heb gedaan. Naast de kennis en vaardigheden die ik tijdens 

deze studie heb opgedaan, is het contact met mijn medestudenten van toegevoegde waarde 

geweest.  

 

 

 



    

 
 

 

 

In mijn dagelijkse werk ben ik erop gericht snel en pragmatisch tot oplossingen te komen.  

Bij de gezamenlijke opdrachten/projecten met medestudenten, waar een duidelijk  

andere aanpak werd gehanteerd, gaf dit de mogelijkheid op een andere manier naar  

problemen/vraagstukken te kijken.  

 

Hierbij wil ik de mensen die betrokken zijn geweest bij dit project bedanken voor hun bijdrage 

aan mijn onderzoek/scriptie en in het bijzonder Chris Geurts, Henk Schellen en Bert Blocken 

van de Technische Universiteit Eindhoven.  

 

C.W. (Chris) van der Meijden  

7 maart 2013 
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1 Inleiding 

 

1.1 Aanleiding 

 

De aanleiding voor dit onderzoek is dat er geen beoordelingsmethode voor de waterdichtheid 

van zonne-energiesystemen op hellende daken met een schubvormige dakbedekking beschik-

baar is en dat het in de huidige bouwpraktijk daarom onduidelijk is hoe dit getoetst of beoor-

deeld moet worden, maar temeer omdat er regelmatig waterdichtheidsproblemen in de praktijk 

optreden.  

 

In de huidige marktsituatie voor daken en gevels worden regelmatig zonne-energiesystemen 

toegepast. Binnen de doelstellingen van de overheid, maar ook vanuit de interesse die er is 

binnen de markt van uitwendige scheidingsconstructies en opdrachtgevers, is het de verwach-

ting dat de komende periode er steeds meer zonne-energiesystemen op daken en gevels zullen 

worden toegepast. In de huidige situatie betreft dit voor het overgrote deel relatief kleine syste-

men die worden toegepast in de woningbouw en op minder grote schaal grotere systemen op 

utiliteitsbouw. Om te kunnen voldoen aan de beoogde doelstelling van de overheid, zal het 

noodzakelijk zijn om grotere systemen op vooral platte daken toe te passen. De zonne-

energiesystemen die nu worden toegepast op daken en gevels worden door diverse partijen, 

vaak zonder bouwkundige achtergrond, ontworpen en aangebracht, waarbij in veel gevallen 

geen toetsing plaatsvindt op de bouwkundige aspecten van de systemen. Dit wordt enerzijds 

veroorzaakt doordat de marktpartijen geen kennis hebben van de bouwkundige aspecten en 

anderzijds omdat er geen eenduidige richtlijnen zijn. Zowel nationaal als Europees zijn er veel 

onderzoeksprojecten uitgevoerd waarvan de rapporten en ook richtlijnen beschikbaar zijn.  

Deze onderzoeksprojecten gaan maar gedeeltelijk of in enkele gevallen in op de bouwkundige 

integratie van de systemen en hebben voornamelijk betrekking op de installatietechnische kant 

en of het rendement van het zonne-energiesysteem, met alle complicaties die daarbij kunnen 

optreden zoals rendementsverlies, beschaduwing, etc.  
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Twee belangrijke aspecten, naast de constructieve veiligheid, die steeds naar voren komen bij 

het beoordelen van de toepasbaarheid van zonne-energiesystemen op daken en gevels zijn de 

waterdichtheid van deze systemen, vooral ook in combinatie met het aanwezige dakbedek-

kingssysteem, en de windbelasting/windweerstand van de zonne-energiesystemen.  

Er is daarom behoefte aan ontwerp- en uitvoeringsrichtlijnen op het gebied van bouwkundige 

integratie van zonne-energiesystemen in of aan de uitwendige scheidingsconstructie. Om hier-

aan invulling te geven, moeten er ook duidelijke beoordelingsrichtlijnen zijn voor de bouwkundi-

ge integratie van deze zonne-energiesystemen. De zonne-energiesystemen die worden geïnte-

greerd in de uitwendige scheidingsconstructie moeten voldoen aan dezelfde prestatie-eisen als 

dak- en gevelmaterialen. Veel test-/beoordelingsnormen of richtlijnen zijn opgesteld voor traditi-

onele dak- en gevelbekledingen en kunnen niet of slechts gedeeltelijk worden toegepast voor 

de bouwkundige integratie van zonne-energiesystemen. Door NEN is de NVN 7250 - Zonne-

energiesystemen - integratie daken en gevels - bouwkundige aspecten uitgegeven [1]. In deze 

NVN 7250 wordt voor een gedeelte al invulling gegeven aan hoe de bouwkundige integratie van 

zonne-energiesystemen kan worden beoordeeld en is daarbij ook vooral gericht op de toetsing 

aan de relevante eisen uit het Nederlandse Bouwbesluit. Een aantal belangrijke onderdelen in 

deze NVN is echter nog niet ingevuld. Een van de belangrijkste onderwerpen is de beoordeling 

van de waterdichtheid van zonne-energiesystemen waarbij het zonne-energiesysteem of de 

bevestiging van het zonne-energiesysteem een functie in de waterdichtheid vervult bij de com-

binatie op hellende daken met schubvormige dakbedekking. Er zijn geen resultaten van natio-

nale of internationale onderzoeksprojecten bekend waaruit een beoordelingsmethode van de 

waterdichtheid van zonne-energiesystemen op hellende daken met schubvormige dakbedek-

king kan worden afgeleid. Een nadere invulling hiervan is dringend gewenst en vormt de aanlei-

ding tot dit onderzoeksproject.  

 

1.2 Probleemstelling 

 

Ervaringen met de toepassing van zonne-energiesystemen op hellende daken met schubvormi-

ge dakbedekkingen, of vergelijkbare toepassingen, leren dat regelmatig problemen ontstaan 

met de waterdichtheid van het zonne-energiesysteem of de aansluiting met de schubvormige 

dakbedekking.  
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Dit wordt enerzijds veroorzaakt door een gebrek aan kennis van de diverse marktpartijen die 

zonne-energiesystemen op daken aanbrengen, maar ook omdat geen geschikte beoordelings-

methode beschikbaar is. Als schade door onvoldoende waterdichtheid optreedt, is de gevolg-

schade bijna altijd zeer groot, waarbij het in de praktijk meerdere malen is voorgekomen dat 

door de waterdichtheidsproblemen het oorspronkelijk aangebrachte zonne-energiesysteem is 

verwijderd en niet meer is teruggeplaatst.  

De probleemstelling is dat geen geschikte beoordelingsmethode voor de waterdichtheid van 

zonne-energiesystemen op hellende daken met schubvormige dakbedekking beschikbaar is.  

 

1.3 Doel 

 

Het doel van dit onderzoek is een beoordelingsmethode te ontwikkelen voor zonne-

energiesystemen op hellende daken met schubvormige dakbedekking op een druk- 

vereffenende laag (geventileerde spouw) en een onderdak.  

 

1.4 Onderzoeksvraag 

 

Het doel van dit onderzoek is een beoordelingsmethode te ontwikkelen voor zonne-

energiesystemen toegepast op een drukvereffenende laag bij hellende daken. De waterdicht-

heid van de dakconstructie wordt bepaald door de regendichtheid van de buitenste laag in 

combinatie met de waterdichtheid van de binnenste laag, gerelateerd aan de doorgeslagen 

hoeveelheid water door de buitenste laag. In figuur 1 is een schema van een dergelijke  

dakconstructie weergegeven.  
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Figuur 1 - Schema doorsnede dakconstructie 

 

 

 

1.5 Onderzoeksmethode 

 

In de huidige situatie is geen beoordelingsmethode beschikbaar om de waterdichtheid van 

meerlaagse uitwendige scheidingsconstructies met drukvereffenende laag te beoordelen.  

Binnen CEN is gewerkt aan het opstellen van een testmethode, uitgewerkt in prEN 15601 

'Hygrothermal Performance of buildings - Resistance to winddriven rain of roof coverings with 

discontinuously laid small elements - test method'. Deze prEN 15601 is niet uitgebracht als EN 

maar als Technical Report. Dit heeft de status van een richtlijn. 

Deze testmethode uit CEN/TR 15601 [2] is voor dit onderzoek als uitgangspunt gehanteerd 

voor het bepalen van de regendichtheid van de buitenste laag van het dak.  

 

Het onderzoek heeft betrekking op de waterdichtheid van meerlaagse uitwendige scheidings-

constructies. De buitenste laag is geen gesloten laag. De regenkerendheid wordt over het  

algemeen verkregen door het schubvormig aanbrengen van de afwerkingselementen.  

De hoeveelheid water die door een dergelijke afwerking kan dringen wordt bepaald door het 

regen- en windklimaat in combinatie met een drukverschil over deze laag. 

  

buitenste laag: waterkerend

drukvereffenende laag

binnenste laag: waterdicht,
gerelateerd aan de doorgelaten
hoeveelheid water
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De buitenste laag is permeabel waardoor bij windbelasting het drukverschil over de laag wordt 

vereffend. Deze drukvereffening is nooit volledig waardoor er altijd een drukverschil over de 

buitenste laag aanwezig zal zijn. Bij een combinatie van regen en wind aan de buitenzijde van 

deze buitenste laag in combinatie met een drukverschil over de laag kan waterinfiltratie optre-

den. De waterdichtheid van deze constructie wordt dus bepaald door de regendichtheid van de 

buitenste laag in combinatie met de waterdichtheid van de binnenste laag, gerelateerd aan de 

doorgelaten hoeveelheid water door de buitenste laag. De beoordeling van de waterdichtheid 

van de dakconstructie wordt daarom opgedeeld in twee fasen. 

 

Fase 1 

Van de buitenste laag moet de hoeveelheid water worden bepaald die wordt doorgelaten bij  

een vastgesteld (regen- en wind-)klimaat. Deze hoeveelheid water is een eigenschap van de 

buitenste laag en hoeft niet te worden getoetst aan een prestatie-eis. Het presteren van de  

buitenste laag kan in de beoordelingsmethode worden onderverdeeld in classificaties.  

Deze classificaties geven de toetsingsomstandigheden aan voor de onderste laag.  

 
De classificatie bestaat uit twee componenten: 

a. een hoeveelheid water die per oppervlakte-eenheid door de dakbedekking komt eventueel 

in combinatie met het vaststellen van de hoeveelheid water die op de individuele plaatsen 

door de dakbedekking komt; 

b. de invloed die deze laag heeft op het aan te brengen drukverschil over de binnenste laag, 

dat nodig is bij de beoordeling van deze binnenste laag. 

 

Fase 2 

De binnenste laag dient te voldoen aan de prestatie-eis Waterdichtheid onder invloed van de 

hoeveelheid water die door de buitenste laag wordt doorgelaten, gegeven de opgelegde druk-

verschillen over de buitenste laag. Deze hoeveelheid water en het drukverschil volgt uit de  

classificatie die in fase 1 is vastgesteld. 
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2 Waterdichtheid hellende daken met schubvormige afwerking (dakpannen) 

 

 

2.1 Ervaringen  

 

De toepassing van dakpannen als waterkerende afwerking van daken kent een zeer lange his-

torie. Waar de bakermat van de dakpan zich precies bevindt, is niet met zekerheid te zeggen, 

maar dateert van circa 1000 voor Chr. Er is dus meer dan 3000 jaar ervaring met het toepassen 

van dakpannen als waterkerende afwerking op een grote verscheidenheid aan gebouwen. 

Waarbij de dakpan vermoedelijk oorspronkelijk bestond uit schubvormig aangebrachte platte 

tegels, is er geleidelijk aan door verbeteringen in de aansluiting door te voeren ook een betere 

regenkerendheid/waterdichtheid ontstaan. In de huidige markt is er een zeer grote verschei-

denheid aan dakpannen beschikbaar. Enerzijds kan onderscheid worden gemaakt in het mate-

riaal en anderzijds in de vorm. Dakpannen zijn te onderscheiden in keramische dakpannen en 

betonnen dakpannen. Daarnaast wordt onderscheid gemaakt in vlakke dakpannen en geprofi-

leerde dakpannen. Met een vlakke dakpan wordt bedoeld dat bij de kopsluiting de pan vlak is, 

het overige deel van de pan kan dan geprofileerd zijn.  

In figuur 2, 3 en 4 zijn enkele praktijkvoorbeelden gegeven van veel toegepaste vormen dak-

pannen in de huidige marktsituatie.  
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Figuur 2 - Project met sneldekbetonpan (foto Monier) 

 

 

Figuur 3 - Project met geprofileerde keramische dakpan (foto Monier) 
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Figuur 4 - Project met vlakke betonpan (foto Monier) 

 

 

Een schubvormige dakbedekking bestaande uit dakpannen wordt niet als waterdichte laag be-

schouwd. De waterkerendheid wordt bepaald door de dichtheid van de dakpan en de mate van 

aansluiting van de dakpannen onderling (zijaansluiting/kopse aansluiting). Afhankelijk van de 

klimaatomstandigheden kan dus een hoeveelheid waterdoorslag optreden, hetzij door de dak-

pan zelf hetzij door de aansluiting. Ook uit de praktijk is bekend dat een hellend dak afgewerkt 

met dakpannen nooit volledig waterdicht is. Onder de dakpan is ook altijd een geventileerde 

luchtspouw aanwezig. Deze ventilatie is nodig voor het verkrijgen van een duurzaam functione-

rende dakconstructie. Omdat de dakpannen vocht opnemen en er lekwater door de dakpannen 

kan komen, moeten de dakpannen ook zo snel mogelijk kunnen drogen. Hiervoor is ventilatie 

aan de onderzijde van de dakpan noodzakelijk. Bij een onvoldoende drogingsmogelijkheid kun-

nen er gebreken in de dakpan optreden, zoals overmatige aangroei van mossen en algen, 

vorstschade en versnelde veroudering. Omdat ervan uitgegaan moet worden dat een hoeveel-

heid lekwater door de pannendakafwerking kan optreden, wordt er in de moderne bouwmetho-

des altijd een vorm van een onderdak toegepast. Dit onderdak bestaat uit een laag die water-

dicht is in relatie tot de doorgeslagen hoeveelheid lekwater.  
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Ook kan deze laag een functie hebben om eventueel condenswater af te voeren of afdichting 

voor tijdens de bouwfase. Het onderdak bestaat uit speciale folies of dakelementen die aan de 

bovenzijde voldoende waterdicht zijn afgewerkt (waterdichte bovenplaat/coating).  

De hoeveelheid doorgeslagen lekwater is afhankelijk van het type dakpan, de dakhelling en de 

overlapping tussen de dakpannen. De leveranciers van dakpannen op de Europese en Neder-

landse markt hebben door ervaring verwerkingsrichtlijnen ontwikkeld die zijn afgestemd op het 

type dakpan en de dakhelling. Zo wordt er door deze fabrikanten aangegeven wat de minimale 

dakhelling is voor het betreffende type dakpan, welke eventuele variatie in de overlap daarbij 

hoort en of er speciale eisen worden gesteld aan het onderdak.  

 

Bekend is dat naarmate de helling van het dak kleiner wordt, de risico's van overmatige water-

doorslag groter worden. Toch is er een toename in de bouwmarkt zichtbaar van projecten 

waarbij de daken met een steeds kleinere helling worden toegepast. Juist bij die kleinere dak-

hellingen wordt de kwaliteit van het onderdak en daarbij dus ook de waterdichtheid belangrijker.  

Vooral bij hellingen met betonpannen kleiner dan 20°en met keramische pannen kleiner dan 

25°wordt dit een speciaal aandachtspunt en worden dan ook speciale onderdakfolies toegepast.  

Dit zijn speciale onderdakfolies met een betere waterdichtheid in het vlak van de folie zelf, maar 

wat belangrijker is dat bij de overlappen deze wordt afgedicht met speciale afdichtingstechnie-

ken en de tengels worden ingeplakt. Naast de mate van waterkerendheid van de dakpan en de 

helling van het dak spelen ook de kwaliteit van de details en het aantal details dat door de 

schubvormige dakbedekking moet worden gevoerd een belangrijke rol. Juist bij de detailaan-

sluitingen ontstaan in de praktijk vaak de waterdichtheidsproblemen. Dit betreft dan de aanslui-

tingen met doorbrekingen zoals dakkapellen, schoorstenen, dakramen en doorvoeren, maar 

ook de aansluitingen tussen dakvlakken onderling zoals bij kil- en hoekkepers.  

Bij die details is het dan ook van belang dat het onderdak op de juiste manier gedetailleerd is. 

En juist daar gaat het in de praktijk vaak fout. In veel gevallen wordt bij de toepassing van een 

onderdakfolie deze op het project aangebracht of is al aangebracht in de fabriek wanneer  

elementen worden toegepast. De doorbrekingen en aansluitingen die dan op het project moeten 

worden gemaakt, worden vaak op een onvoldoende en ook op een niet-duurzame wijze  

afgedicht, waardoor lekkages ontstaan.  
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In figuur 5 is een willekeurig voorbeeld gegeven van toepassingen van dakpannen op projecten 

waarbij overmatige inwatering optreedt door een onvoldoende afdichting van de dakpannen 

onderling en de gebrekkige detaillering.  

 
Figuur 5 - Voorbeeld onvoldoende waterkerend afgewerkt pannendak (foto BDA) 

 

 

Hellende daken afgewerkt met dakpannen lenen zich bij uitstek voor het toepassen van zonne-

energiesystemen. Naast dat de oriëntatie en de helling van het dakvlak geschikt moeten zijn 

voor de toepassing van zonne-energiesystemen is een ander belangrijk beoordelingsaspect of 

voldaan kan worden aan de noodzakelijke bouwkundige integratie-eisen. Hierbij moet worden 

voldaan aan de constructieve aspecten zoals windweerstand en sneeuwbelasting, maar is de 

waterdichtheid een minstens net zo belangrijk aspect.  
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Bij toepassing van zonne-energiesystemen op hellende daken met schubvormige afwerkingen 

zijn er twee basisvarianten die veelal in de Nederlandse en West-Europese markt worden toe-

gepast: 

1. Zonne-energiesysteem geïntegreerd tussen de dakpannen waarbij het zonne-

energiesysteem een functie in de waterdichtheid heeft.  

2. Opbouwsystemen waarbij door middel van dakhaken de bevestiging via de dakpan naar het 

onderdak wordt gemaakt.  

 

In figuur 6 en 7 is een voorbeeld gegeven van een geïntegreerd systeem en een opbouw-

systeem.  

 

Figuur 6 - Geïntegreerd systeem (foto Monier) 
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Figuur 7 - Opbouwsysteem (foto Monier) 

 

 
 

Inmiddels is er circa 15 jaar ervaring met de toepassing van zonne-energiesystemen op hellen-

de daken met schubvormige dakbedekkingen waarbij er helaas in diverse gevallen negatieve 

ervaringen zijn in relatie tot de waterdichtheid.  

 
Op enkele projecten waren de problemen met de waterdichtheid zo ernstig en structureel, dat 

toen besloten is het zonne-energiesysteem te verwijderen en een traditionele dakbedekking 

terug te brengen. Dit heeft vooral te maken met het feit omdat zeker in de beginperiode, maar 

nog steeds, zonne-energiesystemen werden toegepast door marktpartijen die geen ervaring 

hadden met de bouwbranche en zeker niet met de dakenbranche.  

Door een onvoldoende bekendheid met waterdichtheidsrisico's worden onvoldoende doordach-

te systemen geplaatst die ook onvoldoende waterdicht aansluiten op de omliggende dakpan-

nen.  

 

In figuur 8 is een voorbeeld gegeven van een dak met zonne-energiesystemen waar water-

dichtheidsproblemen zijn ontstaan die naast lekkage ook hebben geleid tot aantasting van de 

dakelementen, die daardoor ernstig zijn vervormd.  
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Figuur 8 - Praktijkproject van dak met zonne-energiesystemen en waterdichtheidsproblemen 

(foto BDA) 

 

 
 

De verscheidenheid aan zonne-energiesystemen en de bijbehorende details is groot. Naast het 

ontbreken van praktijkervaring speelt ook het ontbreken van een adequate beoordelingsmetho-

de hierin een belangrijke rol. In het recentelijk uitgebrachte ISSO Handboek zonne-energie ([3] 

worden wel bouwkundige richtlijnen omschreven, maar wordt geen beoordelingsmethode  

gegeven. 

 

In de huidige situatie wordt bij ontwerp en uitvoering van hellende daken afgewerkt met schub-

vormige dakbedekking uitgegaan van verwerkingsrichtlijnen van leveranciers en nationale  

richtlijnen die van toepassing zijn verklaard binnen procescertificatie.  

Binnen dit project wordt daarom een beoordelingsmethode ontwikkeld voor het beoordelen van 

de waterdichtheid van zonne-energiesystemen op hellende daken met schubvormige  

dakbedekking.  

  



Vak : 7SS37  Blad: 14 

Datum : 2013.03.07 Van 97 bladen   

 

2.2 Drukvereffening 

 

Bij hellende daken afgewerkt met dakpannen (schubvormige afwerking) wordt de regenwerend-

heid over het algemeen verkregen door het schubvormig aanbrengen van de afwerkingsele-

menten (dakpannen). In figuur 9 is dit schematisch weergegeven. In theorie zal bij een vol-

doende schubvormige afdekking een dergelijke constructie geen water doorlaten.  

 

Figuur 9 - Schematische weergave schubvormige afdichting  
 
 

 
 
 
Bij windbelasting op gebouwen en dus ook hellende daken ontstaan uitwendige drukken op de 

constructiedelen. Afhankelijk van de windrichting ten opzichte van het dakvlak ontstaat een 

overdruk of een onderdruk (zuiging). In het gebouw zal afhankelijk van de openingen in het 

gebouw een overdruk of onderdruk ten opzichte van de atmosferische druk ontstaan.  

In figuur 10 is dit schematisch weergegeven.  
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Figuur 10 - Schematische weergave windbelasting 

 

 

 

 

De dakpanafwerking is luchtdoorlatend (permeabel). Bij windbelasting zal de overdruk die ont-

staat aan de buitenzijde van de dakpannen (vertraagd) worden doorgelaten tot in de onderlig-

gende spouw, waardoor het drukverschil (gedeeltelijk) vereffent.  

Voorwaarden hiervoor zijn: 

1. De buitenste laag moet voldoende permeabel (luchtdoorlatend) zijn.  

2. De luchtspouw moet een zodanig volume hebben dat de vereffening kan optreden.  

Dit betekent dat de luchtspouw niet te klein mag zijn, maar anderzijds ook niet te groot.  

3. Het onderdak moet in een voldoende mate luchtdicht zijn.  

 

Het drukverschil geeft een drijvende kracht van de waterfilm die over de dakpannen stroomt 

waardoor waterdoorslag kan plaatsvinden. In figuur 11 is dit schematisch weergegeven.  
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Figuur 11 - Schematische weergave hellend dak met permeabele buitenlaag 

 

 

 

De hoeveelheid water die door de buitenste permeabele laag zal worden doorgelaten is dus in 

belangrijke mate afhankelijk van het drukverschil dat optreedt over deze laag. 

De waterdoorslag die optreedt bij een drukverschil over deze buitenste laag is in figuur 12 

schematisch weergegeven.  

 

Figuur 12 - Schematische weergave waterdoorslag door drukverschil over buitenste  

permeabele laag 
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3 Literatuuronderzoek 

 

3.1 Regen- en windklimaat 

 

3.1.1 Algemeen 

 

Voor het bepalen van de waterdichtheid van de constructie is allereerst een beschrijving van  

het regen- en windklimaat van belang. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in: 

− Windsnelheid (m.s
-1

) 

Hierin speelt ook de herhalingstijd een belangrijke rol alsmede de beschrijving van de  

windsnelheid in vlagen, 10-minutengemiddelde, uurgemiddelde etc. 

− Regenbelasting 

Hierin speelt ook de herhalingstijd een belangrijke rol maar ook de regenintensiteit per  

tijdseenheid (per 5 minuten of een uur etc.). 

− Windrichting 

− De te hanteren combinatie van windsnelheid, regenbelasting en windrichting. 

 

Binnen dit literatuuronderzoek is in beperkte mate literatuur gevonden die ingaat op de te hante-

ren combinatie van windsnelheid, regenbelasting en windrichting, geschikt voor het beoordelen 

van de waterdichtheid van een dakconstructie met een drukvereffenende laag bij hellende  

daken. Het KNMI heeft uitgebreide gegevens beschikbaar inzake de windsnelheid, de regen-

belasting en de windrichting, maar beschikt niet over direct bruikbare gegevens inzake de  

combinatie hiervan met extreme neerslag voor korte neerslagduren.  
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In diverse Europese en nationale normen en richtlijnen zijn testmethoden gegeven voor het 

testen van constructies/constructieonderdelen op waterdichtheid. Deze normen en richtlijnen 

beschrijven voor het bepalen van de waterdichtheid: 

– regenintensiteit; 

– regenintensiteit gecombineerd met drukverschil; 

– regenintensiteit gecombineerd met windbelasting en drukverschil. 

 

Binnen dit project zijn vooral de door het Bouwbesluit 2012 [6] aangestuurde Nederlandse norm 

NEN 2778, vochtwering in gebouwen - Bepalingsmethoden [7] en de door CEN uitgebrachte 

(niet door het Bouwbesluit aangestuurde) CEN/TR 15601 'Hygrothermal performance of  

buildings - Resistance to wind-driven rain of roof coverings with discontinuously laid small  

elements - Test methods' van belang, omdat het project moet resulteren in een beoordelings-

methode die aansluit op het Bouwbesluit 2012 en het Europese document CEN/TR 15601. 

 

Er is wel algemene literatuur beschikbaar die ingaat op slagregen (wind-driven rain).  

Een relevante publicatie is: "A review of  wind-driven rain research in building science" van  

Bert Blocken en Jan Carmeliet [8]. Dit betreft een review van 303 referenties die ingaan op het 

onderwerp wind-driven rain. Naast de algemene beschrijving over wind-driven rain is een uitleg 

gegeven over de parameters die daarop van invloed zijn, zoals schematisch weergegeven in 

figuur 13.  

 

Figuur 13 - Regenintensiteitfactor R en de relevante componenten: wind-driven rain intensity 

Rwdr en horizontale regenvalintensiteit Rh (naar bron: Blocken, B. and Carmeliet, J.) 
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Het document gaat verder in op hoe wind-driven rain gemeten wordt (met daarvoor bedoelde 

meetinstrumenten) de nauwkeurigheid daarvan en simulaties. Geconcludeerd wordt dat er nog 

geen bruikbare methode beschikbaar is voor de beoordeling op wind-driven rain. Daarnaast 

gaat dit document voornamelijk over gevels en in een zeer beperkte mate over horizontale  

constructies. Binnen dit project is in informatie noodzakelijk over wind-driven rain bij hellende 

daken.  

 

3.1.2 KNMI 

 

Het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut) publiceert gegevens over het  

Nederlandse klimaat. Zowel voor neerslag als wind zijn veel gegevens beschikbaar.  

Twee bekende publicaties van de afgelopen periode zijn: 

– KNMI Klimaatatlas van Nederland - de normaalperiode 1971-2000 [9]. 

– KNMI Bosatlas van het klimaat - het klimaat van Nederland in kaart en beeld, tijdvak  

1981-2010 [10]. 

 

Daarnaast worden via de website van het KNMI gegevens beschikbaar gesteld over het wind- 

en regenklimaat. Hierbij wordt zowel ingegaan op de gemiddelden als de extremen. 

Voor dit project is vooral de combinatie, dus het gelijktijdig optreden van het regen- en wind-

klimaat, van belang. Daarover zijn bij het KNMI nauwelijks gegevens beschikbaar. In diverse 

publicaties van het KNMI worden de terugkeerniveaus voor neerslag voor verschillende duren 

en herhalingstijden gegeven. Relevante publicaties zijn de Bosatlas [10] en Buishand [11]. 

 

Figuur 14 geeft de herhalingstijd voor verschillende extreme neerslaghoeveelheden en -duren 

(kleiner dan 24 uur). 
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Figuur 14 - Herhalingstijd voor verschillende extreme neerslaghoeveelheden en -duren  

(bron: KNMI [10]) 

 

 

 

In tabel 1 zijn de regenterugkeerniveaus voor verschillende herhalingstijden gegeven. 
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Tabel 1 - Terugkeerniveaus (in mm) voor verschillende herhalingstijden voor duren van 5, 10, 

15, 30, 60 en 120 min. Ter vergelijking zijn de waarden volgens Buishand en Velds (1980)  

gegeven, samen met die volgens Braak (Braak, 1933; levert 1954) voor T= 250 jaar (grijs) en 

die volgens Overeem e.a. (2006) (bron: KNMI [11]) 

 

D (minuten) Nieuw Buishand en Velds/Braak Overeem e.a. 

5 10 15 30 60 120 5 10 15 30 60 120 60 120 

T= 0,5 jaar 4 5 6 8 10 13 4 6 7 8 10 13 11 13 

T= 1 jaar 5 7 9 11 14 17 6 8 9 12 14 17 14 17 

T= 2 jaar  7 10 11 14 18 21 7 10 12 15 18 22 17 21 

T= 5 jaar 9 13 15 19 23 26 9 13 15 19 23 27 22 26 

T= 10 jaar 11 15 18 23 27 31 10 15 18 23 27 31 26 31 

T= 20 jaar 12 18 21 27 32 36 12 17 21 26 30 35 31 36 

T= 50 jaar 15 21 26 32 38 42 14 20 24 30 36 41 37 43 

T= 100 jaar 17 25 29 37 43 48 15 23 27 34 39 45 42 49 

T= 200 jaar - 28 33 42 49 54       48 56 

T= 250 jaar - 29 34 43 51 56 15 23 30 43 57 66 50 58 

T= 500 jaar - 32 39 49 57 62       57 66 

T= 1000 jaar - 36 43 54 64 69       64 73 

 

KNMI heeft ook de neerslagstatistiek gepubliceerd voor kortere en langere perioden. Het on-

derscheid wordt hierbij gelegd bij 24 uur. In bijlage 1 zijn waarden gegeven voor neerslagperio-

den korter dan 24 uur en langer dan 24 uur. Voor de periode van langer dan 24 uur wordt bij de 

neerslagstatistiek onderscheid gemaakt in regio's. Voor perioden korter dan 24 uur is in bijlage 

1 aangegeven dat geen plaatselijke verschillen binnen Nederland zijn aangetoond.  

 

Ook voor wind is een uitgebreide statistiek van extremen en gemiddelden beschikbaar, alsmede 

de windrichting. In bijlage 2 zijn de frequentietabellen van potentiële windsnelheid - distributief 

en cumulatief relatief, locatie: 260 De Bilt, periode jaar, middeling over de jaren 1971 - 2000 

gegeven (bron: internetsite KNMI). 

In figuur 15 is illustratief voor zes locaties in Nederland de windroos gegeven. 
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Figuur 15 - Windrozen Nederland (bron: KNMI [10]) 

Zoals al eerder aangegeven, is juist de combinatie van extreme neerslag voor korte neerslag-

duren en tegelijkertijd optredende windsnelheid van belang. Bij korte neerslagduren moet ge-

dacht worden aan 5 minuten en bij de windsnelheden uurgemiddelden. Bij het KNMI is hierover 

weinig beschikbaar. In bijlage 3 zijn frequentieverdelingen van windrichting en neerslaghoe-

veelheden per windsnelheidsklasse gegeven over de periode 1961-1980 (bron: KNMI). 

In tabel 2 zijn deze neerslaghoeveelheden (groter dan 3,0 mm.h
-1

) weergegeven. 
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Tabel 2 - Uren met neerslaghoeveelheden groter dan 3,0 mm.h
-1

 in de periode 1961-1980 met 

windsnelheden van 3 t/m 8 op de schaal van Beaufort op de KNMI locatie 260 De Bilt (bron: 

KNMI) 

U
re

n
 

3
,1

 –
 4

,0
 m

m
 

4
,1

 –
 5

,0
 m

m
 

5
,1

 –
 6

,0
 m

m
 

6
,1

 –
 7

,0
 m

m
 

7
,1

 –
 8

,0
 m

m
 

8
,1

 –
 9

,0
 m

m
 

9
,1

 –
 1

0
,0

 m
m

 

>
 1

0
,0

 m
m

 

T
o

ta
a
l 

Beaufort: 3 111 48 25 17 12 6 5 13 51323 

Beaufort: 4 100 28 17 4 2 3 - 4 22873 

Beaufort: 5 23 10 5 - - - - - 2716 

Beaufort: 6 2 - - - - - - - 285 

Beaufort: 7 - - - -  - - - 25 

Beaufort: 8 - - - - - - - - 1 

 

Hierbij wordt nogmaals opgemerkt dat dit uurlijkse neerslaghoeveelheden en uurgemiddelde 

windsnelheden zijn. Daarmee is nog geen relatie gegeven tussen de optredende extreme  

regenintensiteiten en gelijktijdig optredende windsnelheden. 

Uit tabel 3 wordt wel enig inzicht verkregen over het gelijktijdig optreden van regen en wind. 

Slechts eenmaal is de combinatie regen met windkracht 8 op de schaal van Beaufort voorge-

komen in de periode 1961 t/m 1980 en die hoeveelheid regen is kleiner dan 0,5 mm. 

Daarentegen is het bij windkracht 3 op de schaal van Beaufort 51323 keer voorgekomen dat 

gelijktijdig regen optrad waarbij het 36 keer is voorgekomen dat deze hoeveelheid meer dan 7 

mm (uurlijkse neerslag) was. Vanuit het KNMI zijn geen gegevens beschikbaar waarover een 

conclusie inzake de momentane windsnelheid en extreme neerslag kan worden getrokken. 

 

3.1.3 NEN 2778 

 

Bouwbesluit 2012 verwijst voor de toetsing op waterdichtheid naar NEN 2778. In wijzigingsblad 

NEN 2778/A4 [12] is opgenomen dat de beschreven testmethode in NEN 2778 onder hoofdstuk 

5 niet geschikt is voor de beoordeling van meerlaagse uitwendige scheidingsconstructies met 

een drukvereffenende laag.  
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In opmerking 1 is als voorbeeld gegeven een hellend dak met pannen. NEN 2778 is geschikt 

voor uitwendige scheidingsconstructies met enkelvoudige dichtingsystemen, zoals kozijnen en 

voor buitengevelisolatiesystemen etc.  

Dit is gerelateerd aan de onderzoeksmethode. Kort beschreven bestaat de test uit het aanbren-

gen van een waterfilm over het te beproeven oppervlak gecombineerd met een drukverschil 

over de totale constructie (tussen binnen en buiten). De beoordelingsmethode voor constructies 

bij dit project zijn meerlaagse uitwendige scheidingsconstructies met een drukvereffenende 

laag, waardoor er drukverschil ontstaat over de buitenste laag. NEN 2778 beschrijft dus een 

methode waarbij een waterfilm over het te beproeven oppervlak wordt aangebracht, in combina-

tie met een drukverschil. In het achtergronddocument van TNO 94-CON-R0207 [13] is ingegaan 

op de achtergronden van de combinatie van regen en wind met als doel de toetsingsdruk (druk-

verschil) over de constructie te beschrijven.  

 

Bij deze testmethode (NEN 2778) waarbij het drukverschil over de totale constructie wordt ge-

hanteerd wordt in basis uitgegaan van de druk aan de buitenzijde van de te beproeven gevel en 

de interne druk. Voor de overdrukfactor (buiten) is uitgegaan van 0,8 en voor de interne druk is 

uitgegaan van factor -0,3 (onderdruk) zodat de totale windvormfactor 1,1 is. Deze factoren zijn 

gebaseerd op NEN 6702 [14]. De uurgemiddelde extreme stuwdrukken zijn bepaald voor een 

herhalingstijd van 1 jaar. In dit achtergronddocument wordt ook ingegaan op het samengaan 

van extreme stuwdruk en neerslag. Hierbij is gebruik gemaakt van de door het KNMI gepubli-

ceerde frequentietabellen afgeleid uit uurlijkse waarnemingen over het tijdvak 1961-1980 (zie 

ook bijlage 3). In deze frequentietabellen is een overzicht gegeven van de verdeling van de 

neerslag over de verschillende windsnelheden, in de vorm van het aantal uren in een periode 

van 20 jaar dat zich met de omstandigheid van een zeker uurgemiddelde windsnelheid in com-

binatie met een zekere hoeveelheid neerslag per uur voordoet. In de bijlage van het achter-

gronddocument [13] zijn die gegevens opgenomen. De testmethode van NEN 2778 is gegeven 

voor de bepaling van de waterdichtheid van een gevel. In dit achtergronddocument is een om-

rekeningsfactor gegeven om te komen van de neerslag op een vlak met de normaal in horizon- 

tale richting. Daarbij is de volgende empirische formule (bron; TNO IBBC rapport BI-74-76 

"Gecombineerde aanval van regen en wind op gebouwen", Rijswijk 1974) toegepast:  

Qhor = 0,14 × V  × Qvert 
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Waarin: 

Qhor  neerslag op een vlak met de normaal in horizontale richting [mm]. 

V  uurgemiddelde windsnelheid [m.s
-1

]. 

Qvert neerslag op een vlak met de normaal in verticale richting [mm]. 

 

In de bijlage van het achtergronddocument is onder de frequentietabel een tabel gegeven waar-

in het effect van de omrekening is opgenomen. Hieruit blijkt dat bij lage windsnelheden relatief 

weinig neerslag de gevel treft en bij hoge windsnelheden relatief veel. Vervolgens zijn in de 

volgende tabellen de percentages van het voorkomen van de neerslagintervallen gegeven voor 

elk van de beschouwde windsnelheidsintervallen. 

In bijlage 4 is bijlage 1.2 uit het achtergronddocument: Overzichtstation De Bilt opgenomen. 

Uit de derde tabel van bijlage 4 valt af te leiden dat bij toenemende windsnelheid de kans op 

neerslag groter wordt. In het achtergronddocument is dit verder uitgewerkt.  

 

Voor de locatie De Bilt blijkt dat er in circa 57% van het aantal uren met windsnelheden gelijk 

aan of groter dan de jaarextremen geen neerslag valt. Er blijkt dus wel een correlatie tussen 

wind en neerslag. Belangrijk daarbij is natuurlijk ook de hoeveelheid neerslag.  

In dit achtergronddocument is ook rekening gehouden met het feit dat bij geringe neerslaginten-

siteiten een belangrijk deel zal verdampen voordat dit tot afstroming over de uitwendige schei-

dingsconstructie leidt. Het achtergronddocument gaat uiteindelijk uit van het gelijktijdig optreden 

van een extreme wind en regen met een intensiteit groter dan 0,5 mm.h
-1

 en dit levert een ver-

laging van de potentiële uurgemiddelde windsnelheden op. 

 

Voor het opstellen van wijzigingsblad NEN 2778/A4 is door TNO een nieuw achtergronddocu-

ment gemaakt [15]. Het doel van dit achtergronddocument is om nieuwe waarden te geven voor 

de toetsingsdrukken die nader zijn afgestemd op de Eurocode windbelasting NEN-EN 1991-1-4 

[16].  

Het achtergronddocument bij wijzigingsblad NEN2778/A4 gaat uit van dezelfde systematiek als 

het achtergronddocument bij NEN 2778 met de noodzakelijke aanpassingen voor de Eurocode 

windbelasting.  
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De basiswindsnelheid volgens NEN-EN 1991-1-4 is: 

– voor windgebied I: V b = 29,5 m.s
-1

 

– voor windgebied II: V b = 27 m.s
-1

 

– voor windgebied III: V b = 24,5 m.s
-1

 

 

Teruggerekend naar een extreme uurgemiddelde windsnelheid met een herhalingstijd van 1 

jaar blijken uit het achtergronddocument de volgende windsnelheden: 

– voor windgebied I: V 1 = 20,4 m.s
-1

 

– voor windgebied II: V 1 = 19,4 m.s
-1

 

– voor windgebied III: V 1 = 18,4 m.s
-1

 

 

Conform het achtergronddocument van NEN 2778 is een reductie voor de correlatie regen/wind 

doorgevoerd waardoor uiteindelijk de basiswindsnelheden voor de bepaling van de toetsings-

drukken zijn: 

– voor windgebied I: V bcor = 19,9 m.s
-1

 

– voor windgebied II: V bcor = 17,1 m.s
-1

 

– voor windgebied III: V bcor = 14,6 m.s
-1

 

 

Verder is voor het bepalen van de drukverschilcoëfficiënt uitgegaan van een drukverschil over 

de constructie van 0,8 + 0,3 = 1,1, gebaseerd op de drukcoëfficiënten van NEN-EN 1991-1-4. 

De basis voor de neerslagintensiteit is een waarde groter dan 0,5 mm.h
-1

. 

In bijlage 5 is de tabel uit NEN 2778/A4 voor de te hanteren toetsingsdruk gegeven (tot een 

gebouwhoogte van 100 m). 

 

De testmethode in NEN 2778 beschrijft een moduul dat bestaat uit een buis met een lengte van 

2,5 m waarop sproeiers op onderlinge gelijke afstanden zijn aangebracht. Het beregening-

stoestel moet worden gekalibreerd op 120 l.m
-2

.h
-1

. Na voltooien van de kalibratie moet water  

worden toegevoerd met een hoeveelheid van circa 500 l.h
-1

 per moduul, waarbij het luchtdruk-

verschil stapsgewijs volgens de beschreven procedure moet worden uitgevoerd.  
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Daarna wordt het drukverschil tot 0 teruggebracht waarbij de waterstroom wordt teruggebracht 

tot circa 120 l.m
-2

.h
-1

. Er blijkt uit de beschrijving van NEN 2778 geen directe correlatie met de in 

het achtergrondrapport gehanteerde 0,5 mm.h
-1

. Verder is het binnen dit project van belang dat 

de neerslagintensiteit is gebaseerd op een uurlijkse waarde.  

 

3.1.4 NPR 2652 

 

In wijzigingsblad NPR 2652: 1991/A1: 1997 [17] is in bijlage C een regendichtheidsproef gege-

ven voor dakpannen. Hierbij wordt een proefdak beschreven van circa 2,2 m × 4 m onder de te 

testen helling. Dit proefdak wordt blootgesteld aan "regen en wind". Het resultaat is een hoe-

veelheid doorgeslagen water in %. Er wordt geen drukverschil aangelegd.  

De beschreven regenintensiteit is 2,7 × 10
-2

 mm.s
-1

. Dit komt overeen met circa 100 l.h
-1

  

(97,2 l.h
-1

). Voor de windsnelheid is 12 m.s
-1

 beschreven, bepaald voordat het proefdak wordt 

opgesteld en in het midden van dat proefdak.  

Dit wijzigingsblad is in 2008 vervangen door NPR 2652: 2008, waarin voor de regendichtheids-

beproeving voor dakpannen een samenvatting uit ontwerp NEN-EN 15601: 2006 is gegeven.  

 

3.1.5 CEN/TR 15601 

 

3.1.5.1 Algemeen 

 

CEN/TR 15601 Hygrothermal performance of buildings - Resistance to wind-driven rain of roof 

coverings with discontinuously laid small elements - Test methods is een Technical Report 

uitgebracht door CEN [2]. CEN/TC 89/WG10 heeft dit document eerst uitgebracht als een prEN 

met als doel het de status EN te geven. Dit heeft het in de stemming niet gehaald en daarom 

heeft CEN het document uitgebracht als een Technical Report wat een vergelijkbare status 

heeft als een NPR of NTA van NEN.  
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Nederland heeft er echter toe besloten deze TR niet uit te brengen als een NPR omdat het juist 

de bedoeling van dit project is om deze testmethode te verwerken in de nationale normen die 

daar een relatie mee hebben.  

CEN/TR 15601 vormt voor dit project de basis voor de testmethode van de buitenste laag van 

de meerlaagse uitwendige scheidingsconstructie.  

 

3.1.5.2 Verkorte omschrijving testmethode CEN/TR 15601 

 

Inleiding 

De testmethode heeft betrekking op niet gesloten dakbedekkingssystemen bestaande uit kleine 

elementen (schubvormig gelegd). De testmethode is bedoeld voor permeabele dakafwerkings-

systemen. Door de combinatie van regen en wind kan water door deze permeabele laag drin-

gen. Binnen deze test wordt bepaald hoeveel water door de te beoordelen laag dringt bij ver-

schillende regen/windcombinaties en een drukverschil over deze buitenste laag.  

 

Afbakening testmethode 

De testmethode is bedoeld voor hellende daken afgewerkt met een niet gesloten (permeabele) 

dakbedekking op een drukvereffenende laag. 

 

Testmethode 

Het te testen model wordt belast met een variatie in combinaties van regen en wind met een 

drukverschil over de buitenste laag. Aan de bovenzijde van het model wordt een extra water-

stroom (zogenaamde run-off water) aangebracht. Hiermee wordt afstromend water van het 

bovengelegen constructiedeel gesimuleerd. In figuur 16 is een schema van het testprincipe 

gegeven. 
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Figuur 16  - Schema testprincipe (naar bron: CEN/TR 15601) 

 

 

 

Het te testen model wordt aan de bovenzijde belast met water en wind. Er zijn vier combinaties 

regen/wind beschreven: 

A. lage windsnelheid met zware regenval; 

B. matige windsnelheid met hoge regenval; 

C. hoge windsnelheid met lage regenval; 

D. maximale regenval zonder wind. 

 

Bij regen/windcombinatie A, B en C wordt een drukverschil aangebracht over het te beproeven 

model door het aanbrengen van onderdruk in de drukkamer. De onderdruk in de drukkamer 

wordt met stappen van 5 Pa tot 10 Pa verhoogd. 

 

Voor het wind/regenklimaat wordt onderscheid gemaakt in drie klimaatzones: 

– Noord-Europa, kustzone; 

– Midden-Europa; 

– Zuid-Europa. 

  

test product

onderdruk

water opvang

regen

waterstroom

wind
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Evaluatie test 

Tijdens de test wordt de hoeveelheid water die doorslaat door het testmodel opgevangen en 

bepaald waar de lekkages optreden.  

 

Het document geeft geen invulling voor de landen van de klimaatzones. Nederland kan worden 

ingedeeld in Northern Europe, Coastal.  

CEN/TR 15601 geeft voor Northern Europe, Coastal voor de wind en neerslag de waarde zoals 

aangegeven in tabel 3. 

 

Tabel 3 - Testcondities-windspeed-rainfall 

 

Northern Europe 
Coastal 

Subklimaat Wind speed VVVV r (m.s
-1

) Rainfall Rh (mm.h
-1

) 

 A 5 110 

 B 13 60 

 C 25 6 

 D 0 225 

 

3.1.5.3 Achtergronden 

 

Door Monier (voorheen Lafarge Roofing Technical Centers) is in het verleden onderzoek  

uitgevoerd naar het gelijktijdig optreden van wind en neerslag. De resultaten uit dit onderzoek 

vormen de basis voor het wind- en neerslagklimaat voor CEN/TR 15601. De data van dit  

onderzoek zijn binnen dit project niet beschikbaar gesteld. Beperkte gegevens zijn in de vorm 

van figuren verstrekt. Uit CEN/TR 15601 en de verkregen mondelinge informatie blijkt dat de 

subklimaatklassen A t/m C zijn gebaseerd op een neerslagperiode van 5 minuten en bij sub-

klimaat D een neerslagperiode van 2 minuten. 
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Figuur 17 geeft een indruk van gelijktijdig gemeten wind en neerslag (bron: Monier). De her-

komst van de data waar dit figuur betrekking op heeft is niet bekend. Het toont wel dat er over 

een zeer korte periode een intensieve neerslag kan vallen. In die periode was de wind relatief 

laag. Juist voor het al dan niet falen van een dakafwerking (in relatie tot waterdichtheid) is deze 

piekbelasting belangrijk. Dit geldt vooral bij ingebouwde systemen zoals dakramen of zonne-

energiesystemen met indekstukken. De hevige regenval kan capaciteitsproblemen van de goot-

stukken veroorzaken. 

 

Figuur 17 - Gelijktijdigheid van wind en regen (bron: Monier) 

 

 

 

In figuur 18 is een curve gegeven om de relatie te tonen tussen de neerslag en windsnelheid, 

zoals deze is uitgewerkt in CEN/TR 15601 (bron: Monier). 
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Figuur 18 - Wind/regencurve (bron: Monier) 

 

 

Neerslag op hellend dak 

De neerslagintensiteit die volgt uit de statistieken (van onder andere KNMI) geldt voor een hori-

zontaal vlak. De hoeveelheid neerslag die valt op een hellend dak waarbij wordt uitgegaan van 

een combinatie van neerslag en wind is afhankelijk van de helling van het dakvlak en de wind-

snelheid. In annex B van CEN/TR 15601 is een afleiding gegeven voor het bepalen van de 

neerslagintensiteit afhankelijk van windsnelheid en dakhelling. In deze bijlage wordt de snelheid 

van de regendruppels bepaald met de formule (vastgesteld door Lacey [18], Laws and Parsons 

[19] en Best [20]:  

 

ut = 4,505 Rh
0,123

 

 

waarin: 

ut  =  snelheid regendruppels [m.s
-1

] 

Rh  =  neerslagintensiteit [mm.h
-1

] 

 

Gecombineerd met de horizontale windsnelheid kan de hoek van de neerslag waaronder deze 

op het dak valt (zie figuur 19), worden bepaald met de formule:  

 

θ = tan
-1 

(u/ut) 

 

Wind Speed (m/s)

R
a
in

fa
ll

 (
m

m
/h

)

D  (2minute condition)

A  (5minute condition)

B  (5minute condition)

C  (5minute condition)



Vak : 7SS37  Blad: 33 

Datum : 2013.03.07 Van 97 bladen   

 

Figuur 19 - Schematische weergave van de incidentele hoek van de regendruppels ten opzichte 

van de verticaal en de dakhelling (naar bron: CEN/TR 15601) 

 

 

 

Voor een dak met een helling α kan de hoeveelheid water die valt op een vierkante meter dak-

oppervlak Rt worden bepaald met de formule: 

 

Rt = Rh (cosα + tanθ.sinα)  

 

3.1.6 Overige gerelateerde documenten 

 

3.1.6.1 Overige NEN normen 

 

Er zijn diverse normen (NEN-EN) voor het bepalen van de waterdichtheid voor gevelsystemen. 

Dit zijn allemaal testmethoden bedoeld voor constructies met enkelvoudige dichtingsystemen 

zoals ramen en deuren, vliesgevels etc.  
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Enkele relevante normen zijn: 

– NEN-EN 1027 Ramen en deuren - Waterdichtheid - Beproevingsmethode [21]. 

– NEN-EN 12155 Vliesgevel - Waterdichtheid - Laboratoriumbeproeving onder statische  

druk [22]. 

– NEN-EN 12865 Thermisch gedrag en vochtwering van gebouwen en bouwelementen -  

Bepaling van de weerstand van buitengevelsystemen tegen slagregen onder pulserende 

luchtdruk [23]. 

– NEN-EN 13050 Vliesgevel - Waterdichtheid - Laboratoriumbeproeving onder dynamische 

luchtdruk en waternevel [24]. 

– NEN-EN 13051 Vliesgevel - Waterdichtheid - Beproeving in-situ [25]. 

 

Een veel toegepaste beproevingsmethode is die uit NEN-EN 1027. Deze testmethode lijkt  

veel op NEN 2778. De methode bestaat uit het aanbrengen van een vochtfilm over de gevel-

constructie met drukverschil. Deze methode geldt min of meer ook voor de andere aangegeven 

NEN-EN normen. In de meeste gevallen onder een statisch drukverschil en bij enkele onder 

een dynamisch (pulserend) drukverschil. Bij vrijwel al deze testmethodes is het uitgangspunt 

voor de waterbelasting 2 l.min
-1

 oftewel 120 l.h
-1

. Zoals bij 1027 en bij 2778 is dit een lijn-

besproeiing, maar bij sommige wordt dit over het volledige oppervlak van het testmodel of te 

beproeven model in-situ gedaan.  

In NEN-EN 12865 (die in de titel ook slagregen heeft) wordt uitgegaan van een testmethode 

met waterbelasting op het testoppervlak met daarboven het zogenoemde run-off water, bedoeld 

om afstromend water van het bovengelegen constructiedeel te simuleren. Over het testmodel 

wordt een pulserend drukverschil aangebracht. De neerslagintensiteit is beschreven als  

1,5 l.m
-2

.min
-1

 (90 l.m
-2

.h
-1

).  

 

Figuur 20 geeft een schematische weergave van de testprocedure. 
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Figuur 20 - Schematische weergave testprocedure NEN-EN 12865 (bron: NEN-EN 12865) 

 

 

 

 

NEN-EN 13050 heeft een testkamer waarvoor het testmodel wordt geplaatst waarbij het uit-

gangspunt is drukverschil en waterbelasting. Bij deze testmethode wordt voor het testmodel 

(gevel) ook een ventilator geplaatst voor windbelasting. Tijdens de test wordt een windsnelheid 

toegepast van 20 m.s
-1

 (bij de ventilator). 

 

In NEN 3215 - Gebouwriolering en buitenriolering binnen de perceelgrenzen - bepalingsmetho-

de voor de afvoercapaciteit, water- en luchtdichtheid en afstand van dakuitmondingen [26] is 

een rekenmethode gegeven voor het bepalen van de hemelwaterbelasting op daken. Hierin is 

een regenintensiteit gegeven van i = 0,03 l.s
-1

.m
-2

. Deze regenintensiteit is gebaseerd op een 

herhalingstijd van 5 jaar met een intensiteitsduur van 5 minuten. Voor de berekening van nood-

afvoeren is een rekenmethode en neerslagintensiteit gegeven in NEN-EN 1991-1-3+NB [27].  
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Voor het bepalen van de capaciteit van de noodafvoeren moet worden uitgegaan van een  

regenintensiteit van 0,0 5 l.s
-1

.m
-2

. Dit is gebaseerd op een herhalingstijd van één keer in de 50 

jaar met een intensiteitduur van 5 minuten.  

 

3.1.6.2 Overige documenten 

 

Twee andere relevante documenten die in de Nederlandse markt de afgelopen decennia zijn 

gebruikt voor het beoordelen van de waterdichtheid van geïntegreerde zonne-energiesystemen 

in pannendaken zijn: 

– BRL 4720 d.d. 2000.11.24 (inmiddels vervallen) [28]; 

– generieke beoordelingsrichtlijn voor het toepassen van fotovoltaïsche zonne-

energiesystemen in de bouw, TNO-rapport 1991-GNI-R115, oktober '99 [29]. 

 

De beide beoordelingsrichtlijnen maken onderscheid in een systeem zonder een geventileerde 

luchtspouw en een systeem met een geventileerde luchtspouw. Bij BRL 4702 wordt bij een 

systeem met een geventileerde luchtspouw een statische en een dynamische test beschreven. 

Voor de neerslagintensiteit wordt uitgegaan van 120 l.h
-1

 (2 l.min
-1

). Voor het drukverschil wordt 

stapsgewijs een verhoging van 20 Pa beschreven tot een maximum van 80 Pa.  

Bij de dynamische test moeten de details met een ventilator worden blootgesteld aan een  

windbelasting van 12 m.s
-1

.  

 

De generieke beoordelingsrichtlijn van TNO verwijst voor de hoeveelheid water naar hoofdstuk 

5 van NEN 2778. Voor het drukverschil wordt aangegeven dat dit met stappen van 5 Pa moet 

worden opgevoerd tot een maximum van 40 Pa. Het proefstuk dient gelijkmatig horizontaal te 

worden aangeblazen door lucht met een snelheid van 12 ± 1 m.s
-1

.  
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3.2 Drukverschil over de buitenste laag 

 

3.2.1 Inleiding 

 

De buitenste laag is een permeabele laag. De constructies die in dit project worden beoordeeld 

hebben een geventileerde spouw en een in voldoende mate luchtdicht dak. Bij constructies die 

binnen het onderwerp van dit project vallen moet het onderdak een luchtdichtheid hebben zoals 

beschreven in NEN-EN 1991-1-4/NB [30].  

Hierin is aangegeven dat de luchtdichtheid van de buitenste laag bepaald volgens bijlage A van 

de nationale bijlage 10
-3

 of groter moet zijn en dat de luchtdoorlatendheid van het onderdak ten 

minste een factor 3 kleiner is dan die van de buitenste laag. Bij windbelasting op de buitenste 

laag zal het door de permeabiliteit van deze buitenste laag drukvereffening optreden tussen de 

overdruk aan de buitenzijde van de buitenste laag en de interne druk in de spouw. Dit kan wor-

den uitgeschreven in drukcoëfficiënten Cpe en Cpi;spouw.  

 

Pe = Cpe ½ ρV r 
2
 

Pi;spouw = Cpi;spouw ½ ρV r

 2 

 

Pe  =  de externe druk [Pa]. 

Cpe  = de externe drukcoëfficiënt [-]. 

Pi;spouw  = de interne druk in de spouw [Pa]. 

Cpi;spouw  = de drukcoëfficiënt van de spouw [-]. 

V r = de referentiewindsnelheid [m.s
-1

]. 

ρ  = de dichtheid van de lucht, 1,25 kg.m
-3

 [kg.m
-3

] 

 

Het drukverschil Pe - Pi;spouw is gelijk aan:  

 

Pe - Pi;spouw = (Cpe - Cpi;spouw) ½ ρV r

 2
 

  



Vak : 7SS37  Blad: 38 

Datum : 2013.03.07 Van 97 bladen   

 

Bij het bepalen van windbelasting op dakpannen wordt gebruik gemaakt van de drukvereffe-

ningsfactor Ceq. De waarde voor Ceq zijn beschreven in de nationale bijlage behorende bij NEN-

EN 1991-1-4. Deze waarden zijn echter gegeven voor de situatie dat onderdruk optreedt (voor 

het beoordelen van de windweerstand van de dakpannen). In de situatie van neerslag gecom-

bineerd met wind is er sprake van overdruk en kunnen deze drukvereffeningsfactoren niet 

rechtstreeks worden gebruikt. 

Binnen het literatuuronderzoek worden twee relevante documenten behandeld: 

– regendichtheid van zonne-energiesystemen - TNO rapport, projectnummer 006.16859/01.01 

d.d. 19 februari 2004 [31]; 

– WTCB - de windwerking op hellende daken 2003 [32]; 

 

3.2.2 TNO rapport regendichtheid van zonne-energiesystemen 

 

In dit rapport wordt eerst in het kort ingegaan op een algemene beschrijving van het regen- en 

windklimaat waarin ook terug wordt gekomen op NEN 2778 en prEN 15601. Het doel van het 

onderzoek en het rapport van TNO is aanbevelingen op te stellen voor een beoordelingsmetho-

de van de regendichtheid van zonne-energiesystemen. Een belangrijk onderdeel hierin is het 

meten van de drukverschillen over de buitenste laag bij geïntegreerde zonne-energiesystemen. 

Voor het bepalen van de drukverschillen wordt in dit rapport eerst een beschrijving gegeven van 

de drukverschillen in extreme situaties waarbij gegevens worden ontleend aan de Eurocodes. In 

dit rapport wordt nog verwezen naar ENV1991-1-4, maar de waarde voor de drukfactoren voor 

zadeldaken zijn gelijk aan de NEN-EN 1991-1-4. Er wordt ook gerelateerd aan de drukvereffe-

ningsfactoren uit NEN 6707.  

Hierbij wordt terecht aangegeven dat dit de situatie betreft met onderdruk. In NEN-EN 1991-1-4 

zijn globale regels gegeven voor de interne druk in de spouw met een permeabele buitenste 

laag. Hieruit kan worden afgeleid dat Cpi in orde van grootte gelijk is aan ½  tot 2/3 maal Cpe. 

Uitgaande van een dichte binnenste laag die voldoet aan de eerder beschreven criteria geeft 

het rapport aan dat het een conservatieve keuze is om uit te gaan van Cpi = ½ Cpe.  

Het drukverschil over de permeabele laag is dan gelijk aan Cpe - Cpi = ½ Cpe.  

In figuur 21 zijn de overdrukcoëfficiënten gegeven. 
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Figuur 21 - Overdrukcoëfficiënten zonder en met drukvereffenende laag (bron: TNO rapport) 

 

 

De waarden uit figuur 21 zijn niet representatief voor het beoordelen van de waterdichtheid van 

een dakconstructie met een drukvereffenende laag. Deze gelden namelijk voor extreme om-

standigheden (in de stuwdruk). Voor de beoordeling van de regendichtheid zijn minder extreme 

situaties van belang (combinatie van regen en wind). In het TNO rapport wordt voor de hoogte-

afhankelijkheid verwezen naar tabel 2 uit NEN 2778. Uit de behandeling in hoofdstuk 3.1.3 van 

NEN 2778 blijkt dat voor ∆Cp een waarde van 1,1 is gehanteerd. Deze waarde geldt voor het 

drukverschil over de totale constructie, maar niet over de buitenste laag en is ook aanzienlijk 

hoger dan volgt uit de conservatieve aanname uit figuur 21. 

In het meetrapport wordt verder ingegaan op het bepalen van de ∆Cp waarde op basis van me-

tingen. Op het zonnehuis op het terrein van TNO aan de Schoenmakerstraat 97 te Delft was 

een proefdak geplaatst. Het dak is voorzien van dakpannen en PV-systemen.  

Als dakpan zijn twee verschillende typen betonpannen toegepast en er zijn twee verschillende 

PV-systemen toegepast. Het proefdak is zo uitgevoerd dat de buitenste laag voldoende perme-

abel is en de luchtspouw in verbinding staat met de buitenlucht, zodat het als een drukvereffe-

nend systeem kan worden beschouwd. 
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Effect van windrichting 

Volgens het TNO-rapport kan de invloed van de windrichting (of eigenlijk aanstroomrichting)  

worden geschat uit gegevens van onderzoek in de UK. Dit is opgenomen in een achtergrond-

rapportage bij ENV 1991-2-4 (bron: IABSE conferentie februari 1996 te Delft).  

 
Voor een dakheling van 30° wordt bijvoorbeeld gevonden dat de vormfactor bij aanstroom-

richtingen van 0 en 30° vrijwel hetzelfde is.  

 

Waarde van de Cpe bij variatie in de aanstroomhoek (dakhelling 30°) zijn: 

− aanstroomhoek   0°; Cpe = 0,4 

− aanstroomhoek 30°; Cpe = 0,4 

− aanstroomhoek 60°; Cpe = 0,2 

 

Bij een grotere aanstroomhoek dan 30° wordt de Cpe lager.  

 

De belangrijkste uitgangspunten en resultaten uit de metingen zijn: 

1. Uit de bestudeerde regenperiode valt geen directe relatie af te leiden tussen neerslag, de 

windrichting, windsnelheid en ∆Cp waarde. 

2. Voor het bepalen van de ∆Cp waarde zijn de tien minuten gemiddelde van de meetdata als 

uitgangspunt genomen.  

3. De maximale meting van de ∆Cp waarde is ongeveer 0,03. Dit geldt voor een hellinghoek 

van 20°. Bij steilere hellingen geldt een andere ∆Cp waarde. Uit figuur 36 valt af te leiden dat 

bij een hellinghoek van 75° de ∆Cp factor met circa een factor 3 toeneemt ten opzichte van 

een dak van 20°. Vanuit deze metingen kan binnen het toepassingsgebied voor dit project 

een maximale ∆Cp waarde worden afgeleid van ongeveer 0,1. 

4. Deze ∆Cp waarde betreft zowel de drukverschillen over de PV-systemen als over de dak-

pannen, aangezien er geen duidelijk verschil tussen beide is geconstateerd. 

 

Vanuit de bepaalde ∆Cp waarde uit de metingen op ongeveer 0,1 is een verrekening gemaakt 

van de stuwdruktabel uit NEN 2778 waarbij een ∆Cp is toegepast van 1,1. Tabel 4 geeft de 

waarde weer uit het TNO rapport. 
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Tabel 4 - Voorstel aan te leggen drukverschil bij beproeving van geïntegreerde zonne-

energiesystemen, afhankelijk van de hoogte boven maaiveld (bron: TNO rapport)
1) 

 

Hoogte  
dakrand 

boven maai-
veld 

Windsnelheidgebied 

I II III 

m onbebouwd bebouwd onbebouwd bebouwd onbebouwd bebouwd 

10 24 10 16 8 12 6 

50 43 36 33 29 25 23 

100 53 50 42 40 33 32 

 

1)
 Opgemerkt wordt dat de tabel 2 uit NEN 2778 in wijzigingsblad NEN 2778/A4 is aangepast. Dit wordt in 

§ 4.1.4 nader uitgewerkt.   

 

3.2.3 WTCB onderzoek - De windwerking op hellende daken 

 

Het WTCB onderzoek - De windwerking op hellende daken [32] is uitgevoerd in samenwerking 

met het IVK (Instituut Van Karman) en had een drievoudig doel: 

1. Een beter begrip krijgen van de waarde van de buitendrukcoëfficiënten (Cpe). 

2. Een preciezere lokalisatie van de kritieke onderdrukzones (zones waar de Cpe het meest 

kritiek zijn), dat wil zeggen de zones waar wervelwinden voorkomen. 

3. Studie van de waarden van de Cpia/ Cpe verhouding voor de semipermeabele wanden (hel-

lend dak). In figuur 22 is een voorbeeld van een dergelijke constructie gegeven. 
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Figuur 22 - Voorbeeld van een semipermeabele wand: hellend dak (bron: WTCB onderzoek - 

De windwerking op hellende daken) 

 

 

 

Er zijn vier onderzoeksmethoden gebruikt binnen dit onderzoek: 

1. CFD model. 

2. Driedimensionaal numeriek model. Theoretisch model gebaseerd op in het laboratorium 

uitgevoerde permeabiliteitmetingen (van de dakbedekkingselementen). 

3. Metingen in een windtunnel. 

4. Proef op ware grootte. 

 

CFD model 

Bij het CFD model is gebruik gemaakt van CFD software (Computational Fluids Dynamics).  

Bij dit gedeelte van het onderzoek is de luchtstroming langs de pannen tweedimensionaal  

gesimuleerd. In figuur 23 is een voorbeeld van de verkregen resultaten gegeven. 
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Figuur 23 - Tweedimensionale simulatie van de luchtstroming tussen de binnen- en de buiten-

kant van de dakbedekkingselementen (bron: WTCB) 

 

 

 

Driedimensionaal numeriek model 

Deze simulatie had tot doel de windstroming in de luchtspouw van de semipermeabele con-

structie weer te geven voor verschillende daktypes met verschillende dakhellingen en verschil-

lende permeabiliteit. 

 

Metingen in een windtunnel 

Het doel van de windproeven was de resultaten van de proef op ware grootte te vergelijken met 

de resultaten uit het windtunnelonderzoek. Hierbij is zowel onderzoek uitgevoerd naar de Cpe 

als de druk in de spouw om zo de verhouding tussen de druk in de spouwen en extern te bepa-

len. De proeven zijn uitgevoerd op een model met een dakhelling van 30° en 45°. 

 

Proeven op ware grootte 

In verband met de beperkingen van een windtunnelonderzoek zijn proeven op ware grootte 

uitgevoerd op het terrein van het WTCB te Limelette. In figuur 24 is een afbeelding van het 

proefgebouw gegeven. 
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Figuur 24 - Proefgebouw windhuis (bron: WTCB) 

 

 

 

Het proefmodel kan draaien over 360°, zodat elke mogelijke invalshoek ten opzichte van de nok 

van het dak bestudeerd kon worden.  

In figuur 25 zijn de posities van de meetpunten gegeven die vooral gebruikt zijn voor het  

bepalen van de verhouding tussen Cpi en Cpe. 
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Figuur 25 - Posities van meetpunten voor het bepalen van het drukverschil over de dakpan 

(bron: WTCB) 

 

 
In figuur 26 zijn de grafieken van de metingen gegeven die de waarde van de externe druk en 

de druk in de spouw geven. Dit zijn alle gemiddelde waarden (van 15 minuten). 

 

Figuur 26 - CPe;mean en CPi;mean afhankelijk van de invalshoek (bron: WTCB) 
 

 

 
Uit de metingen langs de langsgevel bij de goot (nummer 34 en daaronder gepositioneerd 

nummer 33) blijkt dat de druk in de spouw de buitendruk erg volgt. Bij het meetpunt langs de 

kopgevel (meetpunt 68/67) zijn grotere afwijkingen tussen de druk in de spouw en buitendruk 

vastgesteld. In de samenvatting is voor de verhouding tussen CPe;mean en CPi;mean door het 

WTCB aangegeven dat de meest kritieke zones liggen rond 0,2. 
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3.2.4 Overige documenten 

 

BRL 4720 en de generieke beoordelingsrichtlijn van TNO geven voor deze testmethode ook 

waarden voor de te hanteren drukverschillen. BRL 4720 beschrijft een drukverschil over het PV-

systeem met stappen van 20 Pa tot maximaal 80 Pa. De generieke beoordelingsrichtlijn van 

TNO beschrijft dat een drukverschil moet worden aangebracht met stappen van 5 Pa,  

opgevoerd tot een maximum van 40 Pa. Voor beide beoordelingsrichtlijnen is niet aangegeven 

wat de achtergrond is van deze toe te passen drukverschillen. 

CEN/TR 15601 beschrijft dat het drukverschil tijdens de proef moet worden opgevoerd in stap-

pen van 5 tot 10 Pa waarbij bij iedere stap de hoeveelheid lekwater moet worden geregistreerd. 

Er wordt geen maximaal drukverschil beschreven. 

 

3.3 Classificatie 

 

Voor zover bekend is er geen literatuur beschikbaar over de classificatie van de regendichtheid 

van de buitenste laag van constructies zoals bedoeld binnen dit project. De verschillende test-

methodes en beoordelingsmethodes zoals eerder genoemd binnen het literatuuronderzoek 

geven soms wel een beoordelingsmethode van de resultaten. 

CEN/TR 15601 beschrijft in bijlage C dat de prestatie van het geteste model kan worden  

vergeleken met een referentieproduct waarvan bekend is dat deze onder dezelfde wind-/  

regencondities voldoende presteert. De methode van beoordeling is dat bij een lekkage van  

10 g.m
-2

 per 5 minuten bepaald wordt welk drukverschil daarbij noodzakelijk is. In figuur 27 

wordt dit geïllustreerd. 

  



Vak : 7SS37  Blad: 47 

Datum : 2013.03.07 Van 97 bladen   

 

Figuur 27 - Illustratie van resultaten van een typische vergelijkingstest (bron: CEN/TR 15601) 

 

 

 

BRL 4720 geeft als prestatie-eis dat na besproeiing van het PV-systeem volgens de beschre-

ven beproevingsmethode er geen sprake mag zijn van een continue waterstroom op de onder-

constructie. Dit wordt middels een visuele inspectie uitgevoerd.  

 

De generieke beoordelingsrichtlijn van TNO geeft aan, indien het PV-systeem tijdens de test 

geen water doorlaat, er mag worden afgezien van een verdere beproeving. Indien het PV-

systeem meer water doorlaat dan 5 × 10
-4

.l
-1

.m
-2

.s
-1

 moet de constructie die zich bevindt tussen 

de luchtlaag onder het PV-systeem en de ruimte gelegen in het gebouw worden onderworpen 

aan een beproeving volgens hoofdstuk 5 van NEN 2778. 
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3.4 Beoordeling onderdak 

 

Eén van de aspecten binnen de volledige beoordelingsmethode van de meerlaagse uitwendige 

scheidingsconstructies met een drukvereffenende laag is de beoordeling van de waterdichtheid 

van het onderdak, gegeven de hoeveelheid water die wordt doorgelaten vanuit de buitenste 

laag. In BRL 4708 [33] Regendichte en waterkerende membranen voor hellende daken en ge-

vels wordt voor het onderdak een waterdichtheideis gegeven waarin verwezen wordt naar NEN-

EN 1928 [34] met modificatie volgens NEN-EN 13859-1 [35] en -2 [36]. Binnen deze methode 

worden waterdichtheidklassen aangeduid. Voor de toepassing op hellende daken is klasse 

W1/regendicht voorgeschreven. De testmethode bestaat kort samengevat uit een proefstuk met 

daarop een waterkolom. Daarnaast wordt in deze BRL ook een slagregentest beschreven, maar 

dit heeft betrekking op de waterdichtheid tijdens de uitvoering.  

 

Afhankelijk van de doorgeslagen hoeveelheid water en de minimale dakhelling kan het nood-

zakelijk zijn hogere eisen te stellen aan de waterdichtheid van het onderdak waarbij het nood-

zakelijk kan zijn om een volledig gesloten dakbedekking te maken die moet voldoen aan de 

eisen en richtlijnen die gelden voor gesloten dakbedekkingssystemen (bitumen of kunststof) die 

ook op platte daken worden toegepast. Uitgebreide informatie daarover is onder andere te vin-

den in BRL 1511 Nationale beoordelingsrichtlijn voor baanvormige dakbedekkingssystemen 

[37] en het BDA Dakboek 2012 [38]. 
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4 Ontwikkeling beoordelingsmethode  

 

4.1 Beoordeling buitenste laag  

 

4.1.1 Inleiding 

 

De beoordelingsmethode betreft het ontwikkelen van een methode voor het bepalen van de 

waterdichtheid van een dakconstructie, bestaande uit een permeabele buitenlaag, een drukver-

effenende laag (geventileerde spouw) en een onderdak. Het bekendste praktijkvoorbeeld van 

deze constructie is een hellend dak, afgewerkt met dakpannen met daaronder een geventileer-

de luchtspouw op een onderdak. Dit onderdak kan bestaan uit een traditioneel opgebouwd geï-

soleerd of ongeïsoleerd dak of een onderdak bestaande uit dakelementen. Vanuit de jarenlange 

ervaring die er is met hellende daken afgewerkt met schubvormige dakbedekkingen, zoals dak-

pannen en leien, is bekend dat afhankelijk van de dakpan, het type en de helling er een grotere 

of minder grotere hoeveelheid water kan doorslaan. Dit is ook afhankelijk van de hoeveelheid 

regen en wind. De praktijkervaring heeft geleerd dat bij het toepassen van onderdakfolies of 

panelen met een waterdichte bovenhuid de dakconstructie goed kan functioneren. Diverse leve-

ranciers van dakpannen hebben uit de jarenlange ervaring praktijkrichtlijnen ontwikkeld over de 

combinaties van dakpannen, dakhelling en type onderdak. Hiervoor wordt dan veelvuldig ge-

bruikt gemaakt van onderdakfolies, in de huidige markt vaak benoemd als waterdicht, damp-

open membraan. De prestatie-eis waterdicht voor dit soort onderdakconstructies is gerelateerd 

aan de hoeveelheid water die door de buitenste laag komt. In eerste instantie is het daarom 

belangrijk vast te stellen hoeveel water door de buitenste laag kan komen bij een vast te stellen 

regen- en windklimaat. Naast de aansluitingen tussen de dakpannen onderling zijn vooral de 

dakdoorbrekingen en aansluitingen met bijvoorbeeld opgaand gevelwerk, dakkapellen, schoor-

stenen en dergelijke van belang. Sinds de introductie van het aanbrengen van zonne-

energiesystemen op hellende daken, afgewerkt met dakpannen, is dit ook een belangrijke factor 

geworden voor het bepalen van de waterdichtheid van dit soort daken.  
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Enerzijds is de onderlinge aansluiting tussen de zonne-elementen onderling van belang, ander-

zijds de aansluiting van deze zonne-elementen op de omliggende dakpannen en de te maken 

doorvoeringen van de kabels en/of leidingen van de zonne-energiesystemen.  

Om een beoordeling te kunnen geven over de hoeveelheid water die zou kunnen doorslaan 

door deze buitenste laag, moet een methode worden ontwikkeld hoe dit kan worden getest.  

Dit betekent dat een testmethode moet worden ontwikkeld waarbij het ook van belang is om 

vast te stellen welke klimaatomstandigheden moeten worden nagebootst in de testopstelling. 

Dit betreft de combinatie van windsnelheid en regenintensiteit. Daarnaast is bekend dat de  

mate van waterdoorslag vooral wordt bepaald door het drukverschil over deze buitenste laag en 

dat er dus moet worden vastgesteld met welk drukverschil de uiteindelijke test/beoordeling moet 

worden uitgevoerd. Bij het ontwikkelen van de beoordelingsmethode voor de buitenste laag 

spelen dus de volgende onderdelen een belangrijke rol: 

− ontwikkeling testopstelling; 

− regen- en windklimaat; 

− drukverschil.  

 

Het uiteindelijke doel van dit onderzoekstraject is een beoordelingsmethode op te stellen voor 

meerlaagse uitwendige scheidingsconstructies met een drukvereffenende laag met onderbou-

wing, zodat deze kan worden voorgelegd aan de commissie van NEN 2778 - wering van vocht 

van gebouwen.  

 

Bij het opstellen van het projectplan voor de commissie van NEN 2778 is aangegeven dat de 

testmethode uit CEN/TR 15601 als uitgangspunt gehanteerd moet worden voor het bepalen van 

de regendichtheid van de buitenste laag van het dak. Een samenvatting van CEN/TR 15601 

Hygrothermal performance of buildings - Resistance to wind - driven rain of roof coverings with 

discontinuously laid small elements - testmethode is in § 3.1.4.2 gegeven.  

In het kort samengevat bestaat de test uit het aanbrengen van een regen- en windklimaat met 

drukverschil over het te testen model. Tijdens de test wordt de hoeveelheid water die doorslaat 

door het testmodel opgevangen. Hiervan wordt de hoeveelheid bepaald en waar de lekkages 

optreden.  
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Bij de methode van CEN/TR 15601 worden geen absolute waardes aan de testresultaten toe-

gekend. De evaluatie bestaat uit het testmodel te relateren aan een referentiemodel waarvan uit 

ervaringen bekend is hoe dat type dakpanafwerking van het referentiemodel in de praktijk pres-

teert. Als voorbeeld een leverancier/fabrikant van een serie dakpanmodellen weet uit ervaring 

wat zijn slechtst presterende model is in relatie tot de waterdichtheid op (flauw) hellende daken.  

Dat type dakpanmodel wordt gezien als referentiemodel waaraan de andere dakpantypen wor-

den gerelateerd en ook de nieuw te ontwikkelen dakpannen, zodat op basis van de uit te voeren 

testen een voorspelling kan worden gedaan over het functioneren van het type dakpan.  

 

Voor het ontwikkelen van de testmethode binnen dit project kan geen vergelijking met het refe-

rentiemodel worden gegeven, maar moet een absolute uitspraak worden gedaan over de wa-

terdichtheid van de totale dakconstructie. Er is daarom voor gekozen om binnen deze beoorde-

lingsmethode de hoeveelheid doorgeslagen lekwater door de buitenste laag te classificeren en 

de prestatie van het onderdak af te stemmen op deze classificatie. Bij de beoordeling van de 

binnenste laag moet dan worden uitgegaan van de verschillende classificaties die volgen uit de 

beoordeling van de buitenste laag met de daarin aangegeven hoeveelheden water die optreden 

per tijd- en oppervlakte-eenheid. Daarnaast moet worden bepaald welk drukverschil moet wor-

den gehanteerd over deze binnenste laag.  

 

4.1.2 Ontwikkeling slagregentoestel 

 

In de afgelopen jaren is bij de BDA Groep beperkte ervaring opgedaan met het uitvoeren van 

testen met slagregen. Binnen het uitvoeren van dit project was het noodzakelijk om een aange-

past/nieuw slagregentoestel te ontwerpen.  

 

In CEN/TR 15601 zijn in de bijlage enkele voorbeelden van slagregentoestellen gegeven.  

Variërend van een volledig gesloten windtunnel met besproeiingskamer tot een volledig open 

systeem. De test bestaat uit een testoppervlak waarover een luchtstroom moet worden aange-

bracht, gecombineerd met een beregeningstoestel. Het proefstuk is aangesloten op een onder-

drukkamer en in die onderdrukkamer moet een voorziening zijn om het lekwater op te vangen 

en er moet visueel vast te stellen zijn waar de lekkages optreden.  
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CEN/TR 15601 geeft tabellen voor dakhellingen van 15° tot 45° en beschrijft een minimaal test-

oppervlak van 1 m. In de voorbeelden van CEN/TR 15601 is dus een variatie gegeven van een 

volledig gesloten windtunnel tot een volledig open systeem. Bij de meeste voorbeelden wordt er 

via een ventilator een luchtstroom over het testoppervlak gegenereerd en wordt er boven het 

testoppervlak een besproeiingsinstallatie aangebracht. 

 
Ook is er een voorbeeld waarbij in de uitstroommond van de ventilator een beregeningsinstalla-

tie is aangebracht zodat het water met de wind wordt meegevoerd naar het testoppervlak. Dit 

kan worden gekenmerkt als een essentieel verschil met de andere opstellingen omdat bij dit 

laatste voorbeeld de richting van de regenval een andere helling ten opzichte van het testmodel 

heeft. Belangrijke aspecten bij de ontwikkeling van de opstelling waren: 

1. het benodigde minimale testoppervlak; 

2. de uitvoerbaarheid op de testlocatie van BDA; 

3. het maximale budget voor de ontwikkeling van de testopstelling.  

Ter voorbereiding op de ontwikkeling van het slagregentoestel is een bezoek gebracht aan twee 

ander Europese testopstellingen waarbij ervaringen over de testmethode en de testopstellingen 

zijn uitgewisseld.  

 

Binnen het beschikbare budget van BDA kon alleen een open slagregentoestel worden ontwor-

pen. Bij BDA was de beschikking over een ventilator waarmee afgelopen jaren ervaring met 

slagregentesten is opgedaan. Belangrijke aspecten die uit deze ervaring naar voren zijn geko-

men is dat het nadeel van een open opstelling is dat er veel water en nevel rondom de testop-

stelling zullen komen. In relatie tot de positionering van het testtoestel moest worden gezocht 

naar een oplossing waarbij de testopstelling in een open deur kan worden aangebracht. Ten 

eerste om te zorgen voor een goede luchtstroming over het testoppervlak en ten tweede om 

zoveel mogelijk waternevel van de besproeiingsinstallatie naar buiten te kunnen afvoeren.  

Binnen de beschikbare ruimte bij BDA is daarom een testtoestel ontwikkeld waarbij ook de af-

metingen van het toestel werden gelimiteerd door de gebouwomstandigheden. Dit betreft aller-

eerst de vrije interne hoogte van het gebouw en de beschikbare breedte in de tochtsluis van het 

gebouw.  
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Er is gezocht naar een ontwerp voor het slagregentoestel waarbij het wel verplaatsbaar is, maar 

aan de andere kan ook zo min mogelijk verplaatst hoeft te worden. Dat wil zeggen dat naast het 

slagregentoestel nog een vrije doorgang moet zijn voor de gangbare toe- en afvoer van de ach-

terliggende bedrijfsruimte.  

Omdat er een tendens is naar steeds lagere dakhellingen, is ervoor gekozen om het slagregen-

toestel zodanig te ontwerpen dat ook hellingen van 10° kunnen worden uitgevoerd. De testen 

kunnen daarom worden uitgevoerd onder een helling tussen 10° en 45°. 

Om de helling van het testoppervlak zo eenvoudig mogelijk te kunnen wijzigen, is de testopstel-

ling uitgevoerd met scharnieren in het midden. De scharnieren zijn uitgevoerd met draaischijven 

en borgingsgaten, zodat borging bij iedere stap van 2,5° kan worden uitgevoerd.  

 

Bij de ontwikkeling van het slagregentoestel vormen ook de minimale afmetingen van het proef-

stuk een belangrijk ontwerpaspect. De afstemming tussen de beschikbare ruimte in de tocht-

sluis, de capaciteit van de ventilator en de minimaal gewenste oppervlakte voor het kunnen 

testen van geïntegreerde zonne-energiesystemen heeft geleid tot een afmeting van het proef-

stuk van 2,1 m × 2,5 m. De eerdere opgedane ervaringen bij BDA hebben hierin ook een be-

langrijke rol gespeeld. De ideale testoppervlakte is die waarbij minimaal 4 PV-panelen kunnen 

worden verwerkt met daar rondom heen 0,5 m. Dit geeft een benodigd testoppervlak van meer 

dan 10 m
2
 en dit was binnen de gegeven omstandigheden niet haalbaar, temeer ook omdat de 

capaciteit van de beschikbare ventilator nooit de benodigde gelijkmatige verdeling van de wind 

en de luchtstroom over het testoppervlak had kunnen genereren.  

Bij het ontwerp van de testopstelling is daarom een inschatting gemaakt over de haalbaarheid 

in relatie tot de eisen aan de luchtstroom over het testoppervlak, mede gebaseerd op eerdere 

ervaringen bij BDA. In het definitieve ontwerp van het slagregentoestel is het testoppervlak  

5,25 m
2
. Dit betekent wel dat afhankelijk van het te testen systeem het noodzakelijk kan zijn dat 

de te testen elementen verschaald worden. Bij deze oppervlakte kan echter naar schatting van 

minimaal 80% van de gevallen een voldoende representatief testmodel worden gemaakt. Het 

ontwerp van het slagregentoestel is zo dat de volledige bediening kan worden uitgevoerd onder 

de drukkamer voor wat betreft de windsnelheid, de beregening en het regelen van het drukver-

schil. In figuur 28, tot en met 30 is een weergave gegeven van de opbouw van het slagregen-

toestel.  
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Figuur 28 - Verrijdbare constructie van het slagregentoestel met drukkamer op scharnieren  

 

 

 

Figuur 29 - Ingebouwde flowmeters voor de beregening en ventilator inclusief bediening voor 

het drukverschil 
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Figuur 30 - Overzichtfoto tijdens de bouwfase 

 

 

 

In figuur 31 is een schematische weergave van het slagregentoestel gegeven 
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Figuur 31 - Voorbeeld slagregentoestel 

 

 

 

1. Proefstuk 

2.  Beregeningstoestel 

3.  Ventilator voor luchtstroom 

4.  Voorziening voor afstromend water 

5.  Onderdrukkamer 

6.  Ventilator voor onderdruk  

7.  Lekwateropvang en weegschaal 

8. Afvoervoorziening 

 

Het slagregentoestel moet een beregeningsvoorziening hebben. De testmethode bestaat ener-

zijds uit een directe beregening van het testoppervlak maar daarnaast ook een voorziening van 

afstromend water om een bovenliggend dakdeel te simuleren.  

CEN/TR 15601 maakt onderscheid in verschillende zones in Europa en de daarbij behorende 

regenintensiteiten en subklimaten met als hoogste regenintensiteit 400 mm.h
-1

.  

Om een voldoende capaciteit van het beregeningstoestel te waarborgen, is tussen het waterlei-

dingnet en het beregeningstoestel een opslagvat van 1000 liter geplaatst (zie figuur 32). 
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Figuur 32 - Watervat van 1000 liter  

 

 

 

Bij de ontwikkeling van het slagregentoestel en het beregeningstoestel is ruim aandacht be-

steed aan de keuze voor de mogelijkheid tot beregening. Uiteindelijk is de keuze gevallen op 

beregening door middel van sproeikoppen.  

 

De beregening vindt plaats door middel van 4 sproeikoppen die op 2 sproeileidingen zijn beves-

tigd (zie figuur 46). De sproeikoppen zijn in zijdelingse positie niet verplaatsbaar, maar zijn wel 

variabel verplaatsbaar in voorwaartse en achterwaartse positie. Daarnaast zijn de sproeileidin-

gen in hoogte variabel te positioneren. Voor het beregeningstoestel zijn 5 typen sproeiers aan-

wezig. De specificaties van de sproeiers zijn gegeven in bijlage 6.  

 

De capaciteit van de sproeiers (5 typen) varieert van minimaal 50 l.m
-2

.h
-1

 tot meer dan 

400 l.m
-2

.h
-1

. De capaciteit van de sproeier (l.h
-1

) wordt bepaald door het type sproeier en de 

druk in de leiding ter plaatse van de sproeier. Bij deze kalibratie is gebruik gemaakt van  

sproeiertype 1/8 M BB1 5 en 1/4 M BB1 10.  

In figuur 33 is een van de sproeiers weergegeven.  
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Figuur 33 - Foto sproeier (BDA code geel-groen) 

 

 
De verschillende typen sproeiers zijn met kleuren gecodeerd. Voor het verkrijgen van de beno-

digde druk op de sproeiers is in de leiding aan het begin van het beregeningstoestel een pomp 

aangebracht met voldoende capaciteit. De benodigde hoeveelheid water uit de sproeiers voor 

de beregening wordt bepaald met flowmeters. In figuur 34 is de aanwezige pomp weergegeven 

en in figuur 35 zijn de flowmeters met kogelkranen weergegeven.  

 
Foto 34 - Pomp 
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Foto 35 - Flowmeters met kogelkranen 

 

 

 

De hoeveelheid water (in l.h
-1

) wordt geregeld met de kogelkraan. Via deze kogelkraan wordt de 

druk op de leiding gereduceerd en daarmee wordt dus ook de druk bepaald voor de sproeikop.  

De leidingen tussen de kogelkraan en de 4 sproeikoppen zijn van een zodanige afmeting  

(capaciteit) dat er geen of nauwelijks drukverschil ontstaat in de leiding over de sproeikop 

waarmee bereikt wordt dat iedere sproeikop een gelijke volumestroom van water geeft. Dit is 

geverifieerd, waarbij is vastgesteld dat het verschil van de sproeiers ten opzichte van het ge-

middelde kleiner dan 2% is.  

 

Het slagregentoestel is uitgevoerd met vier staanders aan beide zijden. Deze staanders hebben 

een dubbele functie. Allereerst is het zo ontworpen en uitgevoerd dat de beregeningsleidingen 

variabel in hoogte en voor- en achterwaartse positie kunnen worden aangebracht, zodanig dat 

er een grote verscheidenheid is aan posities om met de verschillende windsnelheden het slag-

regentoestel zodanig te kunnen inregelen dat overal wordt voldaan aan de maximale spreiding 

in de regenintensiteit. Het slagregentoestel heeft aan beide zijden aluminium schotten om zowel 

ervoor te zorgen dat voldoende windsnelheid over het oppervlak wordt verkregen, maar ook om 

ervoor te zorgen dat de hoeveelheid afstromend water en nevel beheersbaar is.  
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De aluminium schotten zijn neerklapbaar om de testmodellen te kunnen opbouwen en afbreken 

met daarbij de mogelijkheid om een goede afdichtingsvoorziening op de aansluiting met de 

onderdrukkamer te realiseren.  

Op het slagregentoestel is een voorziening voor afstromend water aangebracht die bestaat uit 

een sproeileiding met 13 slangetjes die met behulp van een afsluitkraan aan de sproeileiding 

zijn gekoppeld. De keuze voor de h.o.h.-afstand tussen de slangetjes is gerelateerd aan de 

diverse typen dakpannen die in de markt worden geleverd. Vergelijkbaar met het beregenings-

toestel wordt de hoeveelheid afstromend water geregeld met een flowmeter en een kogelkraan. 

In figuur 36 is een overzicht gegeven van de toegepaste voorziening voor het afstromende  

water.  

 

Foto 36 - Voorziening voor afstromend water 

 

 

 

In figuur 37 is een overzicht van het watervat, de ventilator en het slagregentoestel gegeven.  
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Figuur 37 - Overzicht totale opstelling 

 

 

 

Van de opstelling is een zeer uitgebreide kalibratie uitgevoerd voor: 

1. luchtstroom over het testoppervlak; 

2. beregening op het testoppervlak; 

3. afstromend water.  

 

Figuur 38 geeft een overzicht van de ventilator en de testopstelling voor het kalibreren van de 

luchtstroom  
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Foto 38 - Testopstelling voor het kalibreren van de luchtstroom 

 

 

 

Figuur 39 geeft een overzicht van het kalibreren van het slagregentoestel voor de verdeling van 

de beregening.  

 

Foto 39 - Kalibratie beregening slagregentoestel 
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Er heeft een zeer uitgebreide kalibratie plaatsgevonden waarbij experimenteel is vastgesteld 

hoe de ventilator ten opzichte van het slagregentoestel moest worden gepositioneerd en hoe  

de beregeningsleidingen moesten worden gepositioneerd voor de verschillende hellingen en 

regenintensiteiten. Hierbij zijn ook modificaties aan de uitblaasopening van de ventilator uit-

gevoerd.  

 

Een omschrijving van de kalibratie is gegeven in rapport Intern kalibratierapport slagregen-

toestel BDA Groep, 10-B-0939.02 [39].  

 

4.1.3 Regen- en windklimaat  

 

Bij de beoordeling van de buitenste laag moet de hoeveelheid doorgeslagen water worden 

vastgesteld. In de te ontwikkelen testmethode zijn daarom de klimaatomstandigheden waarbij 

dit moet worden nagebootst van belang. Dit betreft de combinatie van windsnelheid en regenin-

tensiteit, en dit in combinatie met het te hanteren drukverschil (zie § 4.1.4).  

 

Naast de combinatie van regen en wind kan ook een omstandigheid zijn dat er sprake is van 

zeer hevige regenval waarbij dan geen of nauwelijks windbelasting optreedt (zogenoemde  

deluge). Dit is vooral van belang bij ingebouwde systemen zoals dakramen of zonne-

energiesystemen met indekstukken waarbij de hevige regenval capaciteitsproblemen van de 

gootstukken kan veroorzaken.  

 

Wind- en regencombinatie 

Bij het uitgevoerde literatuuronderzoek is in beperkte mate literatuur gevonden die ingaat op de 

te hanteren combinatie van windsnelheid en regenbelasting, geschikt voor het beoordelen van 

de waterdichtheid van een dakconstructie met een drukvereffende laag bij hellende daken. Wel 

is er een uitgebreide statistiek beschikbaar voor de windsnelheid en daarnaast de regenbelas-

ting. Van belang is ook dat de neerslagperiode waarover dit optreedt in beschouwing wordt 

genomen.  
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Uitgangspunt voor dit project is dat de testmethode uiteindelijk geschikt is om aan te sluiten op 

het Bouwbesluit 2012 via opname in NEN 2778. Vanuit het projectplan voor de commissie van 

NEN 2778 is aangegeven dat de testmethode uit CEN/TR 15601 als uitgangspunt moet worden 

gehanteerd. In tabel 3 zijn de uit CEN/TR 15601 gegeven klimaatcondities voor de Nederlandse 

situatie gegeven. CEN/TR 15601 geeft vier subklimaten waarbij gevarieerd wordt in windsnel-

heid en regenintensiteit. Subklimaat B en D moeten standaard worden uitgevoerd en Sub-

klimaat A en C zijn facultatief. Subklimaat A geeft de windcombinatie zwakke wind met zeer 

hevige regenval. Subklimaat B geeft sterke wind met hevige regenval en subklimaat C is  

extreme wind met lichte regenval. Subklimaat D is geen wind en zeer hevige (deluge) regenval. 

De gegeven testcondities uit CEN/TR 15601 bij subklimaat B zijn:  

− windsnelheid 13 m.s
-1

 

− regenintensiteit 60 mm.h
-1

.  

 

Subklimaat D geeft de klimaatcondities: 

− windsnelheid 0 m.s
-1

 

− regenintensiteit 225 mm.h
-1

.  

 
Er is geen directe literatuur beschikbaar inzake de wind- en regencondities. In het achtergrond-

document behorende bij NEN 2778 voor het vaststellen van de waterdichtheidstest voor enkel-

voudige constructies is gebruik gemaakt van de beschikbare data van het KNMI. Deze gege-

vens zijn verwerkt in de te hanteren drukverschillen over de constructie, uitgaande van een 

zekere waterbelasting over gevels (zie hiervoor ook § 4.1.4 'Drukverschil').  

Een belangrijk gehanteerd uitgangspunt hierbij is een herhalingsperiode van 1 jaar (voor wind). 

Dit is wel duidelijk terug te vinden voor de gehanteerde windsnelheden, maar niet voor de kop-

peling met de regenintensiteit, behorende bij de test uit NEN 2778 voor enkelvoudige schei-

dingsconstructie. Deze gegevens spelen binnen dit project dus een belangrijke rol bij het vast-

stellen van het drukverschil over deze te testen laag. Op die manier wordt de koppeling met 

NEN 2778 en Bouwbesluit 2012 gemotiveerd. Hierbij moeten wel de te hanteren winsnelheid en 

regenintensiteit kunnen worden gemotiveerd.  
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Beginsel van de testmethode 

Bij de test wordt op de onderdrukkamer een proefvlak aangebracht. In de test met een combi-

natie van regen en wind wordt aan de buitenzijde van het proefvlak een luchtstroom aangelegd 

met een regenbed. Daarnaast wordt dit gecombineerd met een drukverschil over het proefvlak. 

Deze drie parameters spelen een belangrijke rol in de doorslag door het proefvlak. Het drukver-

schil speelt hierin een zeer belangrijke rol, uiteraard afhankelijk van de samenstelling van het 

proefvlak. Belangrijk binnen het uitvoeren van de test en het opstellen van de testmethode is 

hoe om te gaan met de combinatie van deze parameters en dan vooral het moment van aan-

brengen van de luchtstroom en het meten van de druk in de drukkamer.  

Het beginsel van CEN/TR 15601, maar ook de meetmethode in NEN 2778 voor enkelvoudige 

constructies is dat de toetsingsdruk (drukverschil) stapsgewijs wordt opgevoerd. Het primaire 

verschil tussen NEN 2778 en CEN/TR 15601 is dat bij de laatste er een luchtstroom over het 

proefvlak wordt aangelegd. Hierdoor ontstaan al drukverschillen over de permeabele buitenste 

laag. Door de luchtkamer voor het aanleggen van de luchtstroom af te sluiten, wordt bereikt dat 

het drukverschil over het proefvlak na het aanleggen van de luchtstroom nadert tot 0. Tijdens de 

test kan dan het drukverschil stapsgewijs worden vergroot. Uit uitgevoerde proeven (zie § 4.1.5) 

is bepaald dat de hoogte van de luchtsnelheid en de combinatie met regen over het proefvlak 

van invloed is op de initiële optredende drukverschillen en of de luchtkamer bij het opstarten 

van de testmethode niet wordt afgesloten.  

 

De in CEN/TR 15601 gegeven regenintensiteit bij subklimaat B van 60 mm.h
-1

, komt overeen 

met de door het KNMI vastgestelde regenintensiteit met een herhalingsperiode van t = 1 jaar en 

een neerslagduur van 5 minuten en sluit daarbij dus goed aan aan de uitgangspunten die via 

NEN 2778 zijn gekoppeld aan Bouwbesluit 2012, ondanks dat de wind-/regencombinatie op een 

andere manier beschouwd is.  

 

Een gemiddelde windsnelheid van 13 m.s
-1

 (windkracht 6 Beaufort) komt meerdere keren per 

jaar voor. Ondanks dat er geen directe onderbouwing is van de herhalingstijd van de combinatie 

regen en wind, kan deze op basis van de beschikbare literatuur goed worden gemotiveerd als 

zijnde representatief als aan te houden voor deze testmethode.  
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Dit in combinatie met het te hanteren drukverschil dat is gerelateerd aan de uitgangspunten van 

NEN 2778, die een koppeling heeft met een herhalingsperiode van 1 jaar.  

 

De beproevingsmethode uit de vervallen NPR 2652/AI [17] beschrijft een iets lagere windsnel-

heid (12 m.s
-1

), maar wel een hogere regenintensiteit (circa 100 l.h
-1

). Dit is een regenintensiteit 

die gemiddeld circa eenmaal per 5 jaar voorkomt en is daarmee hoger dan bij een herhalings-

periode van 1 jaar.  

 

CEN/TR 15601 geeft een tweede subklimaat (subklimaat D) aan om uit te voeren. Deze heeft 

dus vooral betrekking op het testen van de capaciteit van de afwateringsvoorzieningen  

(goten/indekstukken, etc.). Om dit goed te kunnen beoordelen, moet worden uitgegaan van de 

extreme regenval die kan optreden. Bij het berekenen van de gevoeligheid van wateraccumula-

tie van platte daken wordt vanuit de constructieve veiligheid ook van deze klimaatomstandighe-

den uitgegaan. Zeer zware regenval waarbij geen combinatie plaatsvindt met windbelasting. 

Bouwbesluit 2012 verwijst naar NEN-EN 1991-1-3/NB. Hierin wordt een regenintensiteit be-

schreven van i = 0,05 l.s
-1

.m
-2

. De literatuur geeft aan dat dit is gebaseerd op een herhalingstijd 

van 1 maal in de 50 jaar met een neerslagduur van 5 minuten. Dit komt neer op een regenin-

tensiteit van 180 mm.h
-1

. CEN/TR 15601 gaat uit van een neerslagduur van 2 minuten en een 

regenintensiteit van 225 mm.h
-1

. Deze hogere intensiteit wordt verklaard door de verkorting van 

de neerslagduur waarin de piekbelasting hoger is. Ondanks dat in Bouwbesluit 2012 een derge-

lijke piekbelasting niet wordt toegepast voor de enkelschalige scheidingsconstructies, is het 

voor de beoordeling van geïntegreerde zonne-energiesystemen in pannendaken wel belangrijk 

om dit vast te stellen en daarom ook in de testmethode op te nemen.  

 

4.1.4 Drukverschil  

 

De constructies die in dit project worden beoordeeld, hebben een buitenste laag die permeabel 

is, een geventileerde luchtspouw en een in voldoende mate luchtdicht dak. Bij windbelasting op 

de buitenste laag zal door de permeabiliteit van deze buitenste laag gedeeltelijke drukvereffe-

ning optreden tussen de overdruk aan de buitenzijde van de buitenste laag en de interne druk in 

de spouw.  
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Dit kan worden uitgeschreven in de drukcoëfficiënten Cpe en Cpi;spouw.  

 

Pe = Cpe ½ ρV r 
2
 

Pi;spouw = Cpi;spouw ½ ρV r

 2 

 

Pe  =  de externe druk [Pa]. 

Cpe  = de externe drukcoëfficiënt [-]. 

Pi;spouw  = de interne druk in de spouw [Pa]. 

Cpi;spouw  = de drukcoëfficiënt van de spouw [-]. 

V r = de referentiewindsnelheid [m.s
-1

]. 

ρ  = de dichtheid van de lucht, 1,25 kg.m
-3

 [kg.m
-3

]. 

 

Het drukverschil Pe - Pi;spouw (∆Cp) is gelijk aan:  

 

Pe - Pi;spouw = (Cpe - Cpi;spouw) ½ ρV r

 2
 

 

Uit literatuuronderzoek (zie § 3.2) valt het volgende af te leiden. Bij enkelvoudige constructies 

wordt een drukcoëfficiënt ∆Cp = 1,1 gehanteerd. Deze waarde geldt voor het drukverschil over 

de totale constructie (zie [13]). In NEN 2778/A4 zijn de toetsingdrukken in Pa gegeven voor 

enkelvoudige constructies, afhankelijk van de hoogte van de dakrand boven het maaiveld en 

het windgebied waarin het gebouw wordt gepositioneerd. Deze toetsingsdrukken zijn gebaseerd 

op een drukcoëfficiënt van ∆Cp = 1,1 (overdruk buiten Cpe = 0,8 en onderdruk binnen Cpi = 0,3). 

Deze overdrukfactor van Cpe = 0,8 geldt voor gevels. Voor daken geldt een lagere Cpe die  

varieert van Cpe = 0 bij platte daken tot Cpe = 0,8 bij steil hellende daken (vanaf 75%) (zie [16] 

en [31]). Deze toetsingsdrukken zijn gebaseerd op de stuwdrukken die volgen uit NEN-EN 

1991-1-4 (zie [16]).  

Om het drukverschil over de buitenste laag van de constructies binnen dit onderwerp te kunnen 

bepalen, moet de drukcoëfficiënt voor het drukverschil over deze buitenste laag bekend zijn. 

Hiervoor kunnen gegevens worden ontleend aan het TNO onderzoek inzake het zonnehuis, 

geplaatst op het terrein van TNO aan de Schoenmakerstraat 97 te Delft (zie [31]).  
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De conclusies van dit onderzoek zijn omschreven in § 3.2 van dit rapport. Uit dit onderzoek  

valt af te leiden dat voor alle hellende daken een maximale ∆Cp waarde kan worden afgeleid 

van ongeveer 0,1. De metingen zijn uitgevoerd bij een hellingshoek van circa 20°, waarbij een  

∆Cp waarde is vastgesteld van ongeveer 0,03. Bij grotere hellingen neemt de ∆Cp waarde toe 

tot een factor 3 bij een hellingshoek van 75°.  

Uit het TNO onderzoek is verder afgeleid dat de ∆Cp waarde betreffende het drukverschil over 

PV systemen gelijk is aan het drukverschil over dakpannen. Het drukverschil over de buitenste 

laag van hellende daken met zonne-energiesystemen en/of dakpannen kan worden bepaald 

door het drukverschil zoals dat is vastgesteld voor enkelvoudige constructies te verrekenen met 

de verhouding van de ∆Cp waarde voor de permeabele laag van ∆Cp = 0,1: de drukcoëfficiënt 

die geldt voor enkelvoudige constructies met ∆Cp = 1,1. De toetsingsdruk wordt dan verrekend 

met de factor 
�,�

�,�
 = 0,091 (circa 10%).  

In tabel 5 zijn de toetsingsdrukken gegeven zoals opgenomen in NEN-EN 2778/A4 voor  

enkelvoudige constructies tot een gebouwhoogte van 50 m.  

De basis voor deze toetsingsdrukken is een Cpe = 0,8 die geldt voor gevels. Deze kan als  

conservatief uitgangspunt ook voor daken worden toegepast. Naarmate de helling afneemt, 

neemt in werkelijkheid ook de Cpe af tot uiteindelijk Cpe= 0 bij platte daken.  
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Tabel 5 - Maximale toetsingsdruk in Pa geldend voor enkelvoudige scheidingsconstructies (naar 

bron: NEN 2778/A4) 

 

Hoogte dak-

rand/nok boven  

maaiveld 

[m] 

 

Windgebied 
a
) 

I II III 

kust onbe-

bouwd 

be-

bouwd 

kust onbe-

bouwd 

be-

bouwd 

onbe-

bouwd 

be-

bouwd 

10 340 260 120 270 190 90 140 80 

15 380 310 180 300 220 140 170 120 

20 410 340 230 320 250 180 200 150 

25 430 370 270 340 280 210 220 170 

30 450 400 300 350 300 240 230 200 

35 470 420 330 360 320 260 250 210 

40 480 440 360 370 340 280 260 230 

45 490 450 380 380 350 300 280 250 

50 500 470 400 390 360 320 290 260 

a
) Voor de indeling in windgebieden en de bepaling van het type omgeving, zie NEN-EN 1991-1-4  

 

In tabel 6 zijn de toetsingsdrukken gegeven voor een buitenste permeabele laag waarbij de 

toetsingdrukken zijn gecorrigeerd met de factor 
�,�

�,�
. 
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Tabel 6 - Gecorrigeerde toetsingsdrukken in Pa voor hellende daken met een permeabele bui-

tenlaag (geldend voor de buitenste laag) 

 

Hoogte dak-

rand/nok boven  

maaiveld 

[m] 

 

Windgebied 
a
) 

I II III 

kust onbe-

bouwd 

be-

bouwd 

kust onbe-

bouwd 

be-

bouwd 

onbe-

bouwd 

be-

bouwd 

10 31 24 11 25 17 8 13 7 

15 35 28 16 27 20 13 15 11 

20 37 31 21 29 23 16 18 14 

25 39 34 25 31 25 19 20 15 

30 41 36 27 32 27 22 21 18 

35 43 38 30 33 29 24 23 19 

40 44 40 33 34 31 25 24 21 

45 45 41 35 35 32 27 25 23 

50 45 43 36 35 33 29 26 24 

a
) Voor de indeling in windgebieden en de bepaling van het type omgeving, zie NEN-EN 1991-1-4  

 
 

De toetsingsdrukken uit NEN 2778/A4 worden ook aangestuurd door Bouwbesluit 2012.  

De uiteindelijke beoordelingsmethode voor de waterdichtheid van zonne-energiesystemen op 

hellende daken met dakpannen moet ook aansluiten bij de methode van Bouwbesluit 2012. 

Door de toetsingswaarden te hanteren als basis vanuit NEN 2778/A4 met de gegeven correctie-

factor 
�,�

�,�
, blijft de aansluiting op Bouwbesluit 2012 aanwezig.  
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De gegeven toetsingsdrukken in tabel 6 zijn praktisch niet hanteerbaar. De testprocedure  

bestaat uit het verlagen van de druk in de drukkamer in stappen van 10 Pa, mede doordat  

gedurende de test de druk relatief veel varieert. In tabel 8 zijn de toetsingdrukken daarom naar 

boven afgerond in een veelvoud van 10 met een minimum van 30 Pa.  

 

Tabel 7 - De maximale toetsingsdruk in Pa voor een permeabele buitenlaag met een meerlaag-

se uitwendige scheidingsconstructie, afhankelijk van de hoogte van de dakrand boven het 

maaiveld en het windgebied voor kust, onbebouwde en bebouwde omgeving 

 

Hoogte dak-

rand/nok boven  

maaiveld 

[m] 

 

Windgebied 
a
) 

I II III 

kust onbe-

bouwd 

be-

bouwd 

kust onbe-

bouwd 

be-

bouwd 

onbe-

bouwd 

be-

bouwd 

10 40 30 30 30 30 30 30 30 

15 40 30 30 30 30 30 30 30 

20 40 40 30 30 30 30 30 30 

25 40 40 30 40 30 30 30 30 

30 50 40 30 40 30 30 30 30 

35 50 40 30 40 30 30 30 30 

40 50 40 40 40 40 30 30 30 

45 50 50 40 40 40 30 30 30 

50 50 50 40 40 40 30 30 30 

a
) Voor de indeling in windgebieden en de bepaling van het type omgeving, zie NEN-EN 130991-1-4  
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4.1.5 Testmethode  

 

Voor de testmethode geldt dus als uitgangspunt CEN/TR 15601 waarbij in § 4.1.3 en § 4.1.4 is 

aangegeven dat de aansluiting met Bouwbesluit 2012 voldoende kan worden gemotiveerd.  

 
Er is een groot aantal proeftesten uitgevoerd om ervaring te krijgen met de testmethode en de 

effecten door te variëren in de parameters (windsnelheid/regenintensiteit/drukverschil) en proef-

vlak (type dakpan/dakhaak voor zonne-energiesysteem/het al dan niet inslijpen van dakpannen 

bij dakhaken). Verder is er ook geëxperimenteerd met het achter elkaar door testen, het laten 

drogen van het proefvlak en de herhaalbaarheid van de test.  

 

Bij de start van de eerste proeftesten is de test gestart zonder afsluiting van de drukkamer bij 

het begin van de test. Deze testen zijn uitgevoerd met een proefvlak bestaande uit betonnen 

sneldekpannen onder een helling van 25° (zie figuur 40). Bij deze eerste serie testen is gevari-

eerd in de combinatie windsnelheid (gemeten op het proefvlak) en regenintensiteit zoals in tabel 

8 aangegeven.  

 

Figuur 40 - Overzicht proefvlak met sneldek dakpan en helling 25° 
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Tabel 8 - Windsnelheid/regenintensiteit met open drukkamer (sneldek en 25°) 

 

Testnummer Windsnelheid 

[m.s
-1

] 

Regenintensiteit 

[Lt.h
-1

] 

Opmerking 

1 13 99 drukkamer open 

2 10 99 drukkamer open 

3 8 99 drukkamer open 

4 13 185 drukkamer open 

5 10 185 drukkamer open 

6 8 185 drukkamer open 

7 5 250 drukkamer open 

8 5 130 drukkamer open 

 

De gemeten hoeveelheid waterdoorslag is in figuur 41, 42 en 43 en in bijlage 7 gegeven. Zowel 

in de figuren als in bijlage 7 is de cumulatieve hoeveelheid waterdoorslag (in gram) gegeven.  
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Figuur 41 - Cumulatieve hoeveelheid waterdoorslag [gram] test 1, 2 en 3  

 

  

 

Figuur 42 - Cumulatieve hoeveelheid waterdoorslag [gram] test 4, 5 en 6 
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Figuur 43 - Cumulatieve hoeveelheid waterdoorslag [gram] test 7 en 8 

 

 

 

Uit de resultaten komt duidelijk naar voren dat bij een lagere windsnelheid de hoeveelheid 

doorgeslagen water significant minder is, met name bij de stappen met het hogere drukverschil.  

 
Ook variatie in de regenintensiteit geeft verschillen, maar deze zijn echter kleiner. Bij de hogere 

windsnelheid (13 m.s
-1

) is er echter wel een significant verschil bij het verhogen van de regenin-

tensiteit.  

 

Bij het uitvoeren van de verschillende testen is ook naar voren gekomen dat er grote verschillen 

in de hoeveelheid doorgeslagen water gemeten worden wanneer wordt gevarieerd tussen het 

achter elkaar door testen of het tussendoor volledig laten drogen van het proefvlak en de druk-

kamer waarin het doorgeslagen water wordt opgevangen en afgevoerd.  

Tijdens het testen ontstaat in de meeste gevallen doorgeslagen water in de vorm van spray 

door de overlappingen van de dakpannen. Deze spray slaat neer op de ondersteuningscon-

structies in de drukkamer, maar ook op de doorzichtige bodem.  
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Er is in die zin dus altijd sprake van achterblijvend water op het oppervlak van de drukkamer dat 

niet afstroomt naar de opvangvoorziening van het doorgeslagen water. Deze hoeveelheid ach-

terblijvend water is ook afhankelijk van de helling waar onder getest wordt. In de praktijksituatie 

is ook altijd een onderdak aanwezig waarop bij doorgeslagen water een vergelijkbare hoeveel-

heid zal achterblijven.  

 

Een tweede serie proeven is uitgevoerd met betonnen sneldekpannen onder een helling van 

17,5°. Bij deze serie proeven is de test steeds gestart met een gesloten drukkamer. Bij eerste 

drie proeven is dezelfde test direct achter elkaar uitgevoerd om een beeld te krijgen van het 

effect van het niet laten drogen van het proefvlak tussendoor. Daar achteraan is gevarieerd in 

windsnelheid en regenintensiteit. In tabel 9 zijn de gehanteerde windsnelheid en regen-

intensiteit voor deze serie gegeven.  

 
Tabel 9 - Windsnelheid/regenintensiteit met gesloten drukkamer (sneldek/17,5°) 

 

Testnummer Windsnelheid 

[m.s
-1

] 

Regenintensiteit 

[Lt.h
-1

] 

Opmerking 

9 13 99 start droog 

10 13 99  

11 13 99  

12 10 99  

13 8 99  

14 13 185  

15 10 185  

16 8 185  
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In een derde serie is de variatie met windsnelheid en regenintensiteit uitgevoerd voor een 

proefvlak waarin opgenomen dakhaken (gebruikt voor zonne-energiesystemen) met daarboven 

een paneel. In tabel 10 zijn de variaties tussen windsnelheid en regenintensiteit gegeven.  

 

Tabel 10 - Windsnelheid/regenintensiteit met gesloten drukkamer (sneldek/17,5°, met dakhaken 

en element) 

 

Testnummer Windsnelheid 

[m.s
-1

] 

Regenintensiteit 

[Lt.h
-1

] 

Opmerking 

17 13 99  

18 10 99  

19 8 99  

20 13 185  

21 10 185  

22 8 185  

 

De resultaten van deze twee testseries zijn weergegeven in figuur 44, 45 en 46 en in bijlage 7.  
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Figuur 44 - Cumulatieve hoeveelheid waterdoorslag [gram] test 9 tot en met 13 

 

 

 

Figuur 45 - Cumulatieve hoeveelheid waterdoorslag [gram] test 14, 15 en 16 
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Figuur 46 - Cumulatieve hoeveelheid waterdoorslag [gram] test 17 tot en met 22 

 

 

 

Uit de resultaten blijkt dat bij het drie keer achter elkaar uitvoeren van dezelfde test zonder dro-

ging de totale hoeveelheid doorgeslagen water (cumulatief bij 50 Pa drukverschil) meer dan 

verdubbelt. Verlaging van de windsnelheid geeft een significante verlaging van de hoeveelheid 

doorgeslagen water en verhoging van de regenintensiteit (ongeveer verdubbeling) geeft ook 

een significante verhoging van de doorgeslagen hoeveelheid water. Bij het uitvoeren van deze 

serie testen is ook indicatief vastgesteld hoeveel drukverschil optreedt bij het openen van de 

drukkamer: 

− windsnelheid 13 m.s
-1

, drukverschil circa 25 Pa 

− windsnelheid 10 m.s
-1

, drukverschil circa 15 Pa 

− windsnelheid 8 m.s
-1

, drukverschil circa 5 Pa.  

 

Verder is een aantal testen uitgevoerd om de herhaalbaarheid vast te stellen.  
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In figuur 47 en in bijlage 7 zijn de resultaten gegeven van een proef, uitgevoerd met betonnen 

sneldekpannen, helling 25° onder de standaard klimaatcondities volgens CEN/TR 15601 met 

een gemeten windsnelheid op het proefvlak van 13 m.s
-1

 (testnummer 23 en 24).  

 

Figuur 47 - Cumulatieve hoeveelheid waterdoorslag [gram] test 23 en 24 

 

 

 

Er worden lichte verschillen tussen de hoeveelheid doorgeslagen water vastgesteld. De totale 

hoeveelheid doorgeslagen water (cumulatief gemeten) bij 50 Pa drukverschil is 143 g respec-

tievelijk 145 g.  

 

De laatste serie testen is ook uitgevoerd met betonnen sneldekpannen waarbij is uitgegaan van 

een windsnelheid op het model van 13 m.s
-1

 en is gevarieerd in de helling van het slagtoestel 

en het al dan niet toepassen van dakhaken voor zonne-energiesystemen (zie figuur 48).  

 

  

0

20

40

60

80

100

120

140

160

0 10 20 30 40 50

W
a

te
rd

o
o

rs
la

g
 [

g
ra

m
]

Drukverschil [Pa]

Test 23

Test 24



Vak : 7SS37  Blad: 81 

Datum : 2013.03.07 Van 97 bladen   

 

Figuur 48 - Overzicht proefvlak met sneldek dakpan en opbouw zonne-energiesysteem  

(dummy) 

 

 
 
De dakhaken zijn door de overlap gevoerd en bij één test zijn de dakpannen ter plaatse van de 

dakhaak ingeslepen om zodoende een goed sluitende overlap te verkrijgen. In tabel 11 is de 

variatie tussen de dakhelling en het al dan niet toepassen van dakhaken gegeven.  

 
Tabel 11 - Variatie in dakhelling en al dan niet toepassen van dakhaken 

 

Testnummer Helling [°] Dakhaak 

25 17,5 geen  

26 17,5 niet ingeslepen 

27 17,5 ingeslepen  

28 20 geen  

29 20 niet ingeslepen 

30 25 geen  

31 25 niet ingeslepen 
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De resultaten zijn in figuur 49 en 50 en in bijlage 7 gegeven.  

 

Figuur 49 - Cumulatieve hoeveelheid waterdoorslag [gram] test 25, 26 en 27 

 

 

Figuur 50 - Cumulatieve hoeveelheid waterdoorslag [gram] test 28, 29, 30 en 31 
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Uit de resultaten blijkt dat bij een toename van de dakhelling van 17,5° naar 20° de hoeveelheid 

doorgeslagen water circa halveert. Bij verdere toename van de dakhelling naar 25° blijft de 

hoeveelheid doorgeslagen water vrijwel gelijk. Deze 17,5° dakhelling is ook de ondergrens die 

door de fabrikant met de gehanteerde overlaplengte wordt opgegeven. Het aanbrengen van 

dakhaken (toegepast bij zonne-energiesystemen) met daarboven een paneel, geeft in alle ge-

vallen een significante verhoging van de doorgeslagen hoeveelheid water (circa factor 3). De 

toegepaste dakhaken geven een opening tussen de dakpannen van circa 5 mm tot 6 mm. Na 

inslijpen van de dakhaak (uitgevoerd bij de dakhelling van 17,5°) neemt de hoeveelheid door-

geslagen water ten opzichte van het proefvlak zonder dakhaken en paneel met circa 25% af. Dit 

is verklaarbaar omdat door de aanwezigheid van het paneel het onderliggende gedeelte van 

een proefvlak niet met directe regen wordt belast.  

 

Een omschrijving van de testmethode is gegeven in bijlage 8.   

 
Tijdens deze series uitgevoerde proeftesten zijn ook proeftesten uitgevoerd met het andere 

subklimaat (alleen zeer hevige regen). Bij de verschillende proefvlakken ook met toegepast 

paneel en verschillende hellingen zijn testen uitgevoerd, waarbij ook nog eens is gevarieerd 

tussen de bij Nederland behorende regenintensiteit van 225 mm.h
-1

 en van de andere zone uit 

CEN/TR 15601 (Centraal-Europa) met een regenintensiteit van 300 mm.h
-1

. Bij alle uitgevoerde 

testen blijkt er geen waterdoorslag op te treden, overeenkomstig de verwachting.  

 

4.2 Classificatie  

 

Van de buitenste laag wordt met de "Testmethode slagregen - hellende daken met niet-gesloten 

dakbedekking" de hoeveelheid water bepaald die wordt doorgelaten bij het vastgestelde regen- 

en windklimaat. Deze doorgeslagen hoeveelheid water wordt geclassificeerd waarbij dit zoveel 

mogelijk wordt afgestemd op de in de praktijk toegepaste methodes voor de uitvoering van het 

onderdak.   
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Allereerst kunnen de twee uitersten worden beschouwd. Het eerste uiterste is waarbij er tijdens 

de testmethode slagregen geen waterdoorlaat wordt vastgesteld. Dit betekent dat de buitenste 

laag bij de gegeven regen- en windomstandigheden waterdicht is. Er hoeven dan ook geen 

eisen aan de waterdichtheid van het onderdak te worden gesteld. Het tweede uiterste is dat er 

zeer veel water naar binnen komt, zoveel water dat de enige praktische betrouwbare duurzame 

waterdichte oplossing is om een gesloten dakbedekkingssysteem toe te passen (met bijvoor-

beeld kunststof of bitumen dakbanen). Dit is praktisch goed uitvoerbaar, waarbij wel de bouwfy-

sisch consequenties moeten worden overzien. Een gesloten dakbedekkingssysteem heeft een 

veel hogere dampdiffusieweerstand, waardoor hogere eisen moeten worden gesteld aan de 

dampremmende laag. In de praktijk worden er onder schubvormige dakbedekkingssystemen en 

schubvormige dakbedekkingssystemen gecombineerd met zonne-energiesystemen speciale 

onderdakfolies toegepast, de zogenoemde waterdichte damp-open (WDO) membranen. In de 

praktijk worden in diverse beoordelingsrichtlijnen eisen gesteld aan dit soort onderdakfolies. 

Deze onderdakfolies zijn niet te beschouwen als volledig waterdicht en zijn geen gesloten sys-

temen. In de meeste gevallen wordt een minimum helling van 15°of meer voorgeschreven en 

worden de overlappen niet afgedicht.  

Bij grotere hoeveelheden waterdoorlaat of geconcentreerde grotere hoeveelheden waterdoor-

laat en zeker bij detailaansluitingen (zoals doorvoeren, etc.) zijn dit soort lagen niet altijd af-

doende en worden er speciale onderdakfolies toegepast.  

 
Dit type onderdakfolie kan bij kleinere hellingen worden toegepast en een speciaal voordeel 

hierbij is dat de overlappen kunnen worden gekleefd. Daarbij zijn tevens zelfklevende stroken 

over het algemeen beschikbaar waarmee de tengels in de dakconstructie worden afgeplakt. 

Ook de doorvoeren, etc. zijn op een betrouwbare manier duurzaam waterdicht aan te sluiten bij 

de gegeven hoeveelheid doorgeslagen water.  

 

Bij de classificatie kan daarom worden uitgegaan van de vier klassen.  

In tabel 12 is de gekozen klasse-indeling gegeven. De hoeveelheid waterdoorlaat moet nader 

worden bepaald.  
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Tabel 12 - Classificatie waterdoorlaat buitenste laag 

Klasse Waterdoorlaat Hoeveelheid [g.m
-2

 per 5 min] 

1 geen 0 

2 beperkt + 

3 matig ++ 

4 veel +++ 

 

In tabel 13 is de praktische indeling van de waterdoorlaat gerelateerd aan het toegepaste  

onderdak gegeven.  

 
Tabel 13 - Relatie waterdoorlaat en praktische toepassing onderdak 

Klasse Waterbelasting Mogelijk onderdak 

1 geen niet noodzakelijk 

2 beperkt WDO - dakpaneel 

3 matig speciaal WDO 

4 veel gesloten dakbedekking 

 

De definitieve vaststelling van de hoeveelheid waterdoorlaat kan worden vastgesteld op basis 

van een uit te voeren test met een door de branche geaccepteerd representatief proefvlak en 

dakhelling. Een geschikt proefvlak kan zijn een vlakke betonpan onder de door de leverancier 

opgegeven minimale dakhelling. Het resultaat uit deze test kan (na bewerking) worden vastge-

steld als maximale hoeveelheid waterdoorlaat voor klasse 2.  

 

Om de maximaal toelaatbare hoeveelheid waterdoorlaat voor klasse 3 vast te stellen, kan met 

dit zelfde proefvlak de test worden uitgevoerd onder een kleinere helling, bijvoorbeeld 10°, zoals 

dat in de recente bouwpraktijk met enige regelmaat wordt toegepast. Als de hoeveelheid water-

doorlaat hoger is, dan is klasse 4 van toepassing.  

 



Vak : 7SS37  Blad: 86 

Datum : 2013.03.07 Van 97 bladen   

 

Een tweede aspect dat binnen deze classificatie moet worden beoordeeld, is de invloed van de 

buitenste laag op het te hanteren drukverschil bij de beoordeling van de binnenste laag. Gezien 

het drukverschil op de buitenste laag slechts circa 10% is van het drukverschil dat wordt gehan-

teerd bij enkelvoudige scheidingsconstructies, is een goed uitgangspunt om bij de beoordeling 

van de binnenste laag uit te gaan van de toetsingsdrukken zoals deze gelden voor enkelvoudi-

ge scheidingsconstructies. Deze zijn gegeven in NEN 2778/A4.  

 

Naast de hoeveelheid doorlaat uitgedrukt in bijvoorbeeld g.m
-2

 per 5 minuten moet bij de beoor-

deling ook worden meegewogen of er lokaal een grotere waterdoorlaat optreedt. Dit is bijvoor-

beeld duidelijk zichtbaar bij de proeftest geweest met proefvlakken met panelen en dakhaken.  

Bij een aantal van deze testen was er tijdens de test bij de dakhaken lekkage in de vorm van 

straaltjes zichtbaar. Lokaal geeft dit een verzwaarde waterbelasting op het onderdak. Als deze 

verschijnselen zich voordoen, moet er bijvoorbeeld één klasse hoger worden ingedeeld.  

 

Subtest zeer hevige regenval (deluge) 

Bij de subtest met zeer hevige regenval, bedoeld om capaciteit van de waterafvoervoorziening 

te beoordelen, mag geen waterdoorslag optreden.  

 

4.3 Beoordeling binnenste laag  

 

De waterdoorlaat van de buitenste laag is geclassificeerd in vier klassen.  

 

Klasse 1 

Bij klasse 1 vindt er geen waterdoorslag plaats en is de buitenste laag waterdicht, waardoor er 

geen eisen aan het onderdak hoeven te worden gesteld.  

 

Klasse 2 

Bij klasse 2 vindt er een beperkte waterdoorslag plaats. Dat wil zeggen dat het onderdak met 

een beperkte hoeveelheid doorgeslagen regenwater wordt belast in combinatie met een druk-

verschil dat gelijk is gesteld aan een enkelvoudige scheidingsconstructie.  
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Door de aanwezigheid van de dakpannen vindt er slechts een beperkte luchtstroming over het 

onderdak plaats. De beoordeling van het onderdak kan worden uitgevoerd met behulp van de 

testmethode slagregen met de volgende aangepaste uitgangspunten: 

1. basis regenintensiteit 30 mm.h
-1

 

2. geen luchtstroom 

3. drukverschil in Pa overeenkomstig enkelvoudige scheidingsconstructies (zie tabel 5).  

 

Klasse 3 

Bij klasse 3 vindt er een matige waterdoorslag plaats. Dat wil zeggen dat het onderdak met een 

matige hoeveelheid doorgeslagen regenwater wordt belast in combinatie met een drukverschil 

dat gelijk is gesteld aan een enkelvoudige scheidingsconstructie. Door de aanwezigheid van de 

dakpannen vindt er slechts een beperkte luchtstroming over het onderdak plaats.  

De beoordeling van het onderdak kan worden uitgevoerd met behulp van de testmethode slag-

regen met de volgende aangepaste uitgangspunten: 

1. geen luchtstroom; 

2. drukverschil in Pa overeenkomstig enkelvoudige scheidingsconstructies (zie tabel 5).  

 

Klasse 4 

Bij klasse 4 is er sprake van een zeer grote hoeveelheid doorgeslagen regenwater en kan de 

buitenste laag niet meer worden gezien als een regenkerende laag. Er moet dan een gesloten 

dakbedekkingssysteem als onderdak worden toegepast, bijvoorbeeld uitgevoerd in bitumen of 

kunststof dakbanen. Als beoordelingsmethode zou dan de testmethode voor slagregen kunnen 

worden gehanteerd of de testmethode geldend voor enkelvoudige scheidingsconstructies. In de 

praktijk wordt bij deze gesloten dakbedekkingssystemen een dergelijke test nooit uitgevoerd 

omdat de gesloten dakbedekkingssystemen waterdicht zijn en binnen de productnormen aan 

waterdichtheidseisen worden voldaan. Er kan voor de beoordeling dan ook worden verwezen 

naar de beoordelingsmethode geldend voor gesloten dakbedekkingssystemen.  

 
Beoordeling volgens praktijkrichtlijnen 

Bij klasse 2 en 3 kan de beoordeling ook worden uitgevoerd op basis van Nederlandse beoor-

delingsrichtlijnen. Deze moeten nader worden uitgewerkt/afgestemd op de toepassing van  

zonne-energiesystemen. 
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5 Discussie 

 

In dit project is onderzoek gedaan naar de beoordelingsmethode voor het bepalen van de wa-

terdichtheid van zonne-energiesystemen toegepast op hellende daken met schubvormige dak-

bedekking. Dit soort dakbedekkingen kenmerken zich als waterkerend en niet als waterdicht. Dit 

betekent dat bij zekere klimaatomstandigheden er een hoeveelheid water door de dakpanaf-

werking, eventueel gecombineerd met zonne-energiesystemen, kan doorslaan. Afhankelijk van 

het gebruik van de onderliggende ruimte is het dus in de meeste gevallen noodzakelijk dat er 

nog een waterdicht onderdak aanwezig is. De waterdichtheid van dit onderdak moet dan afge-

stemd zijn op de hoeveelheid doorgeslagen water door de buitenste laag. Er is een zeer ruime 

ervaring met het toepassen van dakpannen als waterkerende afwerking op een grote verschei-

denheid aan gebouwen. Vanuit deze ervaring zijn in de praktijk goed bruikbare richtlijnen in 

relatie tot de waterkerendheid van de dakpannen beschikbaar. Het ontbreekt echter aan een 

objectieve beoordelingsmethode. Bij de beoordelingsmethode is binnen dit project gekozen 

voor een splitsing tussen de buitenste en de binnenste laag. Hierbij wordt eerst van de buiten-

ste laag de hoeveelheid doorgeslagen water onder vastgestelde klimaatomstandigheden be-

paald, daarna geclassificeerd en vervolgens wordt van uit deze classificatie voor de binnenste 

laag de waterdichtheid beoordeeld.  

 

Voor het ontwikkelen van deze beoordelingsmethode zijn twee uitgangspunten van toepassing: 

1. de beoordelingsmethode moet aansluiten op het Bouwbesluit 2012; 

2. de beoordelingsmethode moet zoveel mogelijk worden afgestemd op CEN/TR 15601. Dit is 

een Technical Report, uitgebracht door CEN welke een beschrijving geeft van een slagre-

gentest voor schubvormige dakbedekkingssystemen. Het was de bedoeling dat dit document 

zou worden uitgebracht als een Europese testmethode, uitgewerkt in een EN, en wordt 

daarom in de dakenbranche door diverse leveranciers als interne beoordelingsmethode toe-

gepast. Gedurende het onderzoek zijn in CEN/TR 15601 enkele onduidelijkheden naar vo-

ren gekomen die aanpassing van het rapport wenselijk maken.  
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Beoordeling buitenste laag 

Bij de beoordeling van de buitenste laag wordt een proefvlak onderworpen aan vastgestelde 

klimaatomstandigheden waarbij de hoeveelheid waterdoorlaat wordt bepaald. Op het proefvlak 

wordt een combinatie van een luchtstroom en regenintensiteit aangelegd.  

Tijdens de test wordt over het proefvlak een drukverschil aangebracht tot het gewenste of 

noodzakelijke drukverschil en wordt de hoeveelheid waterdoorlaat cumulatief geregistreerd. 

Binnen dit project is beoordeeld of de in CEN/TR 15601 aangegeven klimaatomstandigheden 

realistisch zijn en aansluiten op Bouwbesluit 2012, door dit te toetsen op beschikbare literatuur.  

In Bouwbesluit 2012 wordt voor het beoordelen van de waterdichtheid van uitwendige schei-

dingsconstructies verwezen naar NEN 2778. In het achtergronddocument van NEN 2778 zijn de 

uitgangspunten voor de beoordelingsmethode vastgelegd. Belangrijkste uitgangspunt hierin is 

een herhalingsperiode (voor wind) van 1 jaar. Dit heeft in het achtergronddocument geleid tot 

de te hanteren toetsingdrukken voor enkelvoudige scheidingsconstructies.  

Er is geen goed bruikbare literatuur beschikbaar inzake de combinatie van regen en wind. Voor 

het drukverschil over een permeabele buitenlaag als onderwerp van dit project, is gebruik ge-

maakt van een door TNO Bouw uitgevoerd onderzoek inzake regendichtheid van zonne-

energiesystemen. Vanuit dit onderzoek kan een koppeling worden gemaakt met de toetsings-

drukken voor enkelvoudige scheidingsconstructies waarbij zo ook een directe koppeling wordt 

gemaakt met het Bouwbesluit 2012. Het beschreven regen- en windklimaat in CEN/TR 15601 

vormt een goed uitgangspunt voor de beoordeling van deze buitenste laag. De regenintensiteit 

die wordt gehanteerd, komt volgens gegevens van het KNMI overeen met de regenintensiteit 

horende bij een herhalingsperiode van 1 jaar. De gehanteerde basiswindsnelheid van 13 m.s
-1

 

is een windsnelheid die meerdere keren per jaar zal voorkomen.  

 

Aanstroomrichting luchtstroom 

Bij de ontwikkelde beoordelingsmethode voor de buitenste laag wordt een luchtstroom aange-

legd over het proefvlak. De aanstroomrichting van deze luchtstroom is evenwijdig met het 

proefvlak. Dit overeenkomstig zoals dit ook is beschreven in CEN/TR 15601 en andere testme-

thode zoals bij de inmiddels vervallen NPR 2652/A1.  
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Uit literatuuronderzoek [31] kan worden afgeleid dat de vormfactor Cpe voor aanstroomrichtin-

gen 0° en 30° vrijwel hetzelfde is en dat bij een grotere aanstroomhoek de waarde voor Cpe 

lager wordt. Wijziging in de aanstroomrichting geeft voor de vormfactor Cpe dus een gelijke of 

lagere waarde.  

Binnen de gekozen testopstelling voor het slagregentoestel heeft een andere aanstroomrichting 

dan 0° grote consequenties voor de variatie in de luchtsnelheid en regen en wind combinatie. 

Binnen dit project is geen nader onderzoek gedaan naar een gewijzigde aanstroomrichting op 

basis van de aanname dat bij een andere aanstroomrichting dan 0° de vormfactor of gelijk blijft 

of lager wordt. Bij proefvlakken met specifieke doorbrekingen/detailleringen kan een aanstroom-

richting onder een andere hoek wel een extra belasting op de betreffende detaillering geven, 

waarbij de toepasbaarheid van deze testmethode in dat soort gevallen vooraf moet worden 

beoordeeld.  

 

Classificatie 

Bij het indelen van de klassen voor de hoeveelheid waterdoorlaat is een directe aansluiting 

gemaakt met de in de praktijk toegepaste systemen. Vanuit ervaringen is dus bekend dat er een 

zekere hoeveelheid water kan doorslaan en daarom zijn er nu al onderdakfolies beschikbaar 

met bijbehorende beoordelingsrichtlijnen. Bij meer kritische projecten worden speciale onder-

dakfolies toegepast waarbij de overlappen kunnen worden gekleefd en zelfklevende stroken 

beschikbaar zijn voor het afwerken van de tengels en het aansluiten van de details.  

Bij zonne-energiesystemen met een zeer grote waterdoorlaat worden gesloten dakbedekkings-

systemen toegepast. Deze praktijkervaring is gebruikt voor de classificatie waarbij 4 klassen zijn 

onderscheiden, te beginnen met klasse 1 waarbij geen waterdoorlaat optreedt.  

 
Binnenste laag 

Deze binnenste laag wordt blootgesteld aan een vastgestelde hoeveelheid doorgelaten water 

en drukverschil. Uit het TNO rapport blijkt dat het drukverschil over de buitenste laag slechts 

circa 10% van het normaal te hanteren drukverschil over een enkelvoudige scheidings-

constructie is.  
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Voor het beoordelen van de binnenste laag wordt daarom aanbevolen uit te gaan van het druk-

verschil zoals dit geldt voor enkelvoudige scheidingsconstructies. Er zou voor de beoordeling 

van deze binnenste laag kunnen worden uitgegaan van de in NEN 2778 opgegeven beoorde-

lingsmethode voor enkelvoudige scheidingsconstructies.  

Deze methode is echter uitgewerkt voor verticale constructies. Bij deze toepassing is er vaak 

sprake van een vrij kleine dakhelling tot wel 10° of nog kleiner. De beoordeling van het onder-

dak kan daarom het beste worden uitgevoerd volgens de methode zoals deze voor de buitenste 

laag wordt gedaan, maar dan met een aangepaste hoeveelheid regenwater en geen luchtstro-

ming over het proefvlak.  

 

CEN/TR 15601 

CEN/TR 15601 is op een aantal onderdelen onduidelijk. Bij de kalibraties zijn absolute hoeveel-

heden en toleranties gespecificeerd, maar bij de uit te voeren test en de aan te leggen lucht-

stroom en hoeveelheid regenwater is niet overal duidelijk aangegeven welke hoeveelheden en 

toleranties dan acceptabel zijn. Ook binnen de kalibratie zijn niet voor alle aspecten de toleran-

ties opgegeven. De belangrijkste onduidelijkheid is hoe de windsnelheid op het proefvlak moet 

worden bepaald. In de paragraaf over de kalibratie is duidelijk aangegeven dat de windsnelheid 

in het midden van het model moet worden gemeten, waarbij de kalibratie windsnelheid moet 

worden uitgevoerd met 10 ± 0,5 m.s
-1

. In de paragraaf waarin de combinatie regen en wind 

wordt beschreven, is aangegeven dat moet worden uitgegaan van de Nederlandse omstandig-

heden van 13 m.s
-1

. Verder is aangegeven dat bij horizontaal aangeblazen modellen er geen 

correctie op de windsnelheid moet plaatsvinden en dat bij parallel aangeblazen opstellingen er 

een correctie gerelateerd aan de helling van het te testen proefvlak moet worden doorgevoerd.  

De achterliggende bedoeling is kennelijk dat bij horizontaal aangeblazen opstellingen de wind-

snelheid ergens achter de ventilator moet worden gemeten, waarbij dan eigenlijk een controle 

moet worden uitgevoerd of de windsnelheid op het model gelijk is aan de in verband met de 

helling te hanteren correctiefactor, die volgens CEN/TR 15601 moet worden toegepast bij  

parallel aangeblazen opstellingen, maar dit staat niet zo beschreven.  
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Een ander aspect is dat CEN/TR 15601 bedoeld is voor de Europese markt en onderscheidt 

daarom drie klimaatzones (Noord-Europa, kustzone / Centraal Europa / Zuid-Europa).  

Een indeling van Europa voor deze gebieden wordt echter niet gegeven. Voor de Nederlandse  

situatie is dit niet relevant omdat Nederland valt in de klimaatzone Noord-Europa, kustzone.  

Voor wat betreft de windbelasting is Nederland (Eurocode windbelasting [16]) opgedeeld in 

windgebieden. Deze windgebieden zijn verwerkt in de beoordelingsmethode.  

Uit literatuur van het KNMI blijkt dat bij regenval over een korte periode er geen plaatselijke 

verschillen binnen Nederland aangetoond kunnen worden en dus de regenintensiteit voor  

geheel Nederland gelijk is.  
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6 Conclusies en aanbevelingen  

 

In de huidige bouwpraktijk wordt voor ontwerp en uitvoering van daken met een schubvormige 

dakbedekking (dakpannen/leien) uitgegaan van praktijkrichtlijnen die zijn gebaseerd op jaren-

lange ervaring. Als deze praktijkrichtlijnen op de juiste manier worden opgevolgd, ontstaat er in 

veel gevallen een goed functionerende dakconstructie. Bouwschades die ontstaan met betrek-

king tot de waterdichtheid van dit soort constructies, hebben meestal een relatie met of afwijken 

van de praktijkrichtlijnen, onjuiste detailleringen of het toepassen van kleine dakhellingen. In de 

laatste decennia worden steeds meer zonne-energiesystemen op hellende daken met schub-

vormige dakbedekking toegepast. Juist de toepassing van zonne-energiesystemen in combina-

tie met schubvormige dakbedekkingen heeft helaas tot veel schade geleid. Het ontbreekt aan 

een geschikte beoordelingsmethode. De beoordelingsmethode die binnen Bouwbesluit 2012 is 

aangestuurd, heeft alleen betrekking op enkelvoudige scheidingsconstructies en is dus niet 

toepasbaar voor constructies als bedoeld binnen dit project met een drukvereffenende laag 

(luchtspouw). De binnen dit project ontwikkelde beoordelingsmethode maakt het mogelijk om 

zonne-energiesystemen toegepast op hellende daken met schubvormige dakbedekking te be-

oordelen op waterdichtheid en daar bij ook te toetsen aan Bouwbesluit 2012. Binnen deze be-

oordelingsmethode is zoveel mogelijk aangesloten bij CEN/TR 15601. Dit was een belangrijk 

uitgangspunt omdat diverse leveranciers van dakpannen en hulpstukken hun producten beoor-

delen op basis van deze methode, zowel nationaal als Europees.  

 

Binnen dit project is geverifieerd of deze beoordelingsmethode voldoende aansluit op de uit-

gangspunten van Bouwbesluit 2012, waarbij geconcludeerd kan worden dat de beoordelings-

methode goed aansluit en dan dat moet worden uitgegaan van een drukverschil zoals gegeven 

in de testmethode. CEN/TR 15601 is zo opgezet dat een te testen product wordt gevalideerd op 

een referentieproduct. Binnen deze beoordelingsmethode wordt een product/systeem beoor-

deeld op toepassing in het te realiseren project en is gebiedsafhankelijk (windgebied Neder-

land) en kan daarmee worden getoetst aan Bouwbesluit 2012.  
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De beoordelingsmethode is ook geschikt voor prototypeonderzoek om zo te bepalen tot welke 

gebouwhoogte en windgebied een systeem toepasbaar is. 

De beoordelingsmethode bestaat uit: 

1. vaststellen hoeveelheid doorgeslagen water van de buitenste permeabele laag bij een  

vastgesteld (regen- en wind-)klimaat; 

2. classificatie doorgeslagen hoeveelheid water; 

3. beoordeling binnenste laag op basis van de hoeveelheid doorgeslagen water door de  

buitenste laag.  

 

De beoordeling van de buitenste laag is afgestemd op CEN/TR 15601 met als afwijking dat 

geen beoordeling ten opzichte van een referentiemodel wordt gedaan, maar dat een absolute 

hoeveelheid doorgeslagen water bij een vastgesteld drukverschil, gerelateerd aan een toe te 

passen project wordt uitgevoerd. De classificatie is zodanig ingedeeld dat kan worden aange-

sloten op de in de praktijk gangbare methodes voor uitvoering van het onderdak. Definitieve 

waarden van de maximaal toelaatbare hoeveelheid doorgeslagen water per klasse moeten 

worden vastgesteld op een door de branche te bepalen referentieproefvlak. Binnen deze  

beoordelingsmethode is een testmethode gegeven voor het beoordelen van het onderdak,  

afhankelijk van de classificatie van de buitenste laag, waarbij aangegeven dat het onderdak  

ook kan worden uitgevoerd op basis van Nederlandse praktijkrichtlijnen.  
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Frequentietabellen KNMI
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BIJLAGE 3 

Frequentieverdeling van windrichting en neerslaghoeveelheid 

per windsnelheidsklasse, KNMI
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BIJLAGE 4 

Overzicht station De Bilt  

(bron: TNO-Rapport 94-CON-RO207)
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BIJLAGE 7 

Testresultaten hoeveelheid waterdoorslag



1 
 

Systeembeschrijving 

 

 

Dakpan  

Overlap 

Sneldek  

85 mm 

Ventilator Windsnelheid [m.s
-1

] 13 

Hoogte [m] 1,35 

Afstand tot toestel [m] 1,45 

Helling aanstroomplaat [°] 15 

Slagregentoestel Helling [°] 25 

Hoogte [m] 1,35 

Type sproeier [-] groen/geel 

Afstand sproeileiding [m] + 0,15  → 1,31 

Hoeveelheid water Beregeningstoestel [Lt.h
-1

] 950 

Afstromend water [Lt.h
-1

] 1050 

                         Waterdoorslag (cumulatief) 

∆P [Pa] Tijd [min] Hoeveelheid [gram] Opmerkingen 

0 5 0  

10 10 5  

20 15 13 Incidenteel druppel 

30 20 39  

40 25 105 Lekkage bij zij-overlap 

50 30 195  

60 35 374  

70 40 605  

80 45 1035  

Testnummer 

 

1 

 

 

Opmerking: 

Drukkamer open bij start test 

 

 

 

  



2 
 

Systeembeschrijving 

 

 

Dakpan  

Overlap 

Sneldek  

85 mm 

Ventilator Windsnelheid [m.s
-1

] 10 

Hoogte [m] 1,35 

Afstand tot toestel [m] 1,45 

Helling aanstroomplaat [°] 15 

Slagregentoestel Helling [°] 25 

Hoogte [m] 1,35 

Type sproeier [-] groen/geel 

Afstand sproeileiding [m] + 0,25  →  1,36 

Hoeveelheid water Beregeningstoestel [Lt.h
-1

] 950 

Afstromend water [Lt.h
-1

] 1050 

                         Waterdoorslag (cumulatief) 

∆P [Pa] Tijd [min] Hoeveelheid [gram] Opmerkingen 

0 5 0  

10 10 4  

20 15 4  

30 20 5  

40 25 5  

50 30 5 Water in overlap zichtbaar 

60 35 19 Incidenteel druppel 

70 40 87  

80 45 224  

Testnummer 

 

2 

 

 

Opmerking: 

Drukkamer open bij start test 
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Systeembeschrijving 

 

 

Dakpan  

Overlap 

Sneldek  

85 mm 

Ventilator Windsnelheid [m.s
-1

] 8 

Hoogte [m] 1,35 

Afstand tot toestel [m] 1,45 

Helling aanstroomplaat [°] 15 

Slagregentoestel Helling [°] 25 

Hoogte [m] 1,35 

Type sproeier [-] groen/geel 

Afstand sproeileiding [m] + 0,25  → 1,36 

Hoeveelheid water Beregeningstoestel [Lt.h
-1

] 950 

Afstromend water [Lt.h
-1

] 1050 

                         Waterdoorslag (cumulatief) 

∆P [Pa] Tijd [min] Hoeveelheid [gram] Opmerkingen 

0 5 0  

10 10 2  

20 15 4  

30 20 7  

40 25 10  

50 30 15  

60 35 20 Incidenteel druppel 

70 40 50  

80 45 117  

Testnummer 

 

3 

 

 

Opmerking: 

Drukkamer open bij start test 

 

 

 

  



4 
 

Systeembeschrijving 

 

 

Dakpan  

Overlap 

Sneldek  

85 mm 

Ventilator Windsnelheid [m.s
-1

] 13 

Hoogte [m] 1,35 

Afstand tot toestel [m] 1,45 

Helling aanstroomplaat [°] 15 

Slagregentoestel Helling [°] 25 

Hoogte [m] 1,35 

Type sproeier [-] Wit 

Afstand sproeileiding [m] + 0,3  → 1,31 

Hoeveelheid water Beregeningstoestel [Lt.h
-1

] 1600 

Afstromend water [Lt.h
-1

] 2000 

                         Waterdoorslag (cumulatief) 

∆P [Pa] Tijd [min] Hoeveelheid [gram] Opmerkingen 

0 5 0  

10 10 0  

20 15 0  

30 20 34 Incidenteel druppel 

40 25 130  

50 30 264 Druppels over onderplaat 

60 35 590  

70 40 1115  

80 45 2100  

Testnummer 

 

4 

 

 

Opmerking: 

Drukkamer open bij start test 

 

 

 
  



5 
 

Systeembeschrijving 

 

 

Dakpan  

Overlap 

Sneldek  

85 mm 

Ventilator Windsnelheid [m.s
-1

] 10 

Hoogte [m] 1,35 

Afstand tot toestel [m] 1,45 

Helling aanstroomplaat [°] 15 

Slagregentoestel Helling [°] 25 

Hoogte [m] 1,35 

Type sproeier [-] Wit 

Afstand sproeileiding [m] + 0,3  → 1,31 

Hoeveelheid water Beregeningstoestel [Lt.h
-1

] 1600 

Afstromend water [Lt.h
-1

] 2000 

                         Waterdoorslag (cumulatief) 

∆P [Pa] Tijd [min] Hoeveelheid [gram] Opmerkingen 

0 5 0  

10 10 0  

20 15 0  

30 20 0  

40 25 3  

50 30 13 Druppels over onderplaat 

60 35 32  

70 40 99  

80 45 266  

Testnummer 

 

5 

 

 

Opmerking: 

Drukkamer open bij start test 

 

 

  



6 
 

Systeembeschrijving 

 

 

Dakpan  

Overlap 

Sneldek  

85 mm 

Ventilator Windsnelheid [m.s
-1

] 8 

Hoogte [m] 1,35 

Afstand tot toestel [m] 1,45 

Helling aanstroomplaat [°] 15 

Slagregentoestel Helling [°] 25 

Hoogte [m] 1,35 

Type sproeier [-] Wit 

Afstand sproeileiding [m] + 0,3  → 1,31 

Hoeveelheid water Beregeningstoestel [Lt.h
-1

] 1600 

Afstromend water [Lt.h
-1

] 2000 

                         Waterdoorslag (cumulatief) 

∆P [Pa] Tijd [min] Hoeveelheid [gram] Opmerkingen 

0 5 0  

10 10 0  

20 15 0  

30 20 0  

40 25 2  

50 30 5  

60 35 23 Druppel over onderplaat 

70 40 68  

80 45 285  

Testnummer 

 

6 

 

 

Opmerking: 

Drukkamer open bij start test 

 

 

  



7 
 

Systeembeschrijving 

 

 

Dakpan  

Overlap 

Sneldek  

85 mm 

Ventilator Windsnelheid [m.s
-1

] 5 

Hoogte [m] 1,35 

Afstand tot toestel [m] 1,45 

Helling aanstroomplaat [°] 15 

Slagregentoestel Helling [°] 25 

Hoogte [m] 1,35 

Type sproeier [-] Wit 

Afstand sproeileiding [m] + 0,3  → 1,31 

Hoeveelheid water Beregeningstoestel [Lt.h
-1

] 1600 

Afstromend water [Lt.h
-1

] 2650 

                         Waterdoorslag (cumulatief) 

∆P [Pa] Tijd [min] Hoeveelheid [gram] Opmerkingen 

0 5 0  

10 10 0  

20 15 0  

30 20 0  

40 25 0  

50 30 0  

60 35 15  

70 40 100  

80 45 289  

Testnummer 

 

7 

 

 

Opmerking: 

Drukkamer open bij start test 

 

 

  



8 
 

Systeembeschrijving 

 

 

Dakpan  

Overlap 

Sneldek  

85 mm 

Ventilator Windsnelheid [m.s
-1

] 5 

Hoogte [m] 1,35 

Afstand tot toestel [m] 1,45 

Helling aanstroomplaat [°] 15 

Slagregentoestel Helling [°] 25 

Hoogte [m] 1,35 

Type sproeier [-] Groen/geel 

Afstand sproeileiding [m] + 0,3  → 1,31 

Hoeveelheid water Beregeningstoestel [Lt.h
-1

] 800 

Afstromend water [Lt.h
-1

] 1350 

                         Waterdoorslag (cumulatief) 

∆P [Pa] Tijd [min] Hoeveelheid [gram] Opmerkingen 

0 5 0  

10 10 0  

20 15 0  

30 20 0  

40 25 0  

50 30 0  

60 35 18  

70 40 94  

80 45 272  

Testnummer 

 

8 

 

 

Opmerking: 

Drukkamer open bij start test 

 

 

  



9 
 

Systeembeschrijving 

 

 

Dakpan  

Overlap 

Sneldek  

95 mm 

Ventilator Windsnelheid [m.s
-1

] 13 

Hoogte [m] 1,65 

Afstand tot toestel [m] 1,42 

Helling aanstroomplaat [°] 15 

Slagregentoestel Helling [°] 17,5 

Hoogte [m] 1,64 

Type sproeier [-] Groen/geel 

Afstand sproeileiding [m] + 0,1  → 1,31 

Hoeveelheid water Beregeningstoestel [Lt.h
-1

] 1000 

Afstromend water [Lt.h
-1

] 950 

                         Waterdoorslag (cumulatief) 

∆P [Pa] Tijd [min] Hoeveelheid [gram] Opmerkingen 

0 5 0  

10 10 6  

20 15 25  

30 20 51  

40 25 92  

50 30 147  

60 35   

70 40   

80 45   

Testnummer 

 

9 

 

 

Opmerking: 

  



10 
 

Systeembeschrijving 

 

 

Dakpan  

Overlap 

Sneldek  

95 mm 

Ventilator Windsnelheid [m.s
-1

] 13 

Hoogte [m] 1,65 

Afstand tot toestel [m] 1,42 

Helling aanstroomplaat [°] 15 

Slagregentoestel Helling [°] 17,5 

Hoogte [m] 1,64 

Type sproeier [-] Groen/geel 

Afstand sproeileiding [m] + 0,1  → 1,31 

Hoeveelheid water Beregeningstoestel [Lt.h
-1

] 1000 

Afstromend water [Lt.h
-1

] 950 

                         Waterdoorslag (cumulatief) 

∆P [Pa] Tijd [min] Hoeveelheid [gram] Opmerkingen 

0 5 22  

10 10 52  

20 15 103  

30 20 157  

40 25 218  

50 30 298  

60 35   

70 40   

80 45   

Testnummer 

 

10 

 

 

Opmerking: 

  



11 
 

Systeembeschrijving 

 

 

Dakpan  

Overlap 

Sneldek  

95 mm 

Ventilator Windsnelheid [m.s
-1

] 13 

Hoogte [m] 1,65 

Afstand tot toestel [m] 1,42 

Helling aanstroomplaat [°] 15 

Slagregentoestel Helling [°] 17,5 

Hoogte [m] 1,64 

Type sproeier [-] Groen/geel 

Afstand sproeileiding [m] + 0,1  → 1,31 

Hoeveelheid water Beregeningstoestel [Lt.h
-1

] 1000 

Afstromend water [Lt.h
-1

] 950 

                         Waterdoorslag (cumulatief) 

∆P [Pa] Tijd [min] Hoeveelheid [gram] Opmerkingen 

0 5 24  

10 10 69  

20 15 128  

30 20 193  

40 25 269  

50 30 355  

60 35   

70 40   

80 45   

Testnummer 

 

11 

 

Opmerking: 

 
  



12 
 

Systeembeschrijving 

 

 

Dakpan  

Overlap 

Sneldek  

95 mm 

Ventilator Windsnelheid [m.s
-1

] 10 

Hoogte [m] 1,65 

Afstand tot toestel [m] 1,42 

Helling aanstroomplaat [°] 15 

Slagregentoestel Helling [°] 17,5 

Hoogte [m] 1,64 

Type sproeier [-] Groen/geel 

Afstand sproeileiding [m] + 0,1  → 1,31 

Hoeveelheid water Beregeningstoestel [Lt.h
-1

] 850 

Afstromend water [Lt.h
-1

] 950 

                         Waterdoorslag (cumulatief) 

∆P [Pa] Tijd [min] Hoeveelheid [gram] Opmerkingen 

0 5 13  

10 10 38  

20 15 61  

30 20 90  

40 25 121  

50 30 162  

60 35   

70 40   

80 45   

Testnummer 

 

12 

 

 

Opmerking: 

  



13 
 

Systeembeschrijving 

 

 

Dakpan  

Overlap 

Sneldek  

95 mm 

Ventilator Windsnelheid [m.s
-1

] 8 

Hoogte [m] 1,65 

Afstand tot toestel [m] 1,42 

Helling aanstroomplaat [°] 15 

Slagregentoestel Helling [°] 17,5 

Hoogte [m] 1,64 

Type sproeier [-] Groen/geel 

Afstand sproeileiding [m] + 0,1  → 1,31 

Hoeveelheid water Beregeningstoestel [Lt.h
-1

] 750 

Afstromend water [Lt.h
-1

] 950 

                         Waterdoorslag (cumulatief) 

∆P [Pa] Tijd [min] Hoeveelheid [gram] Opmerkingen 

0 5 17  

10 10 35  

20 15 50  

30 20 69  

40 25 100  

50 30 135  

60 35   

70 40   

80 45   

Testnummer 

 

13 

 

 

Opmerking: 

  



14 
 

Systeembeschrijving 

 

 

Dakpan  

Overlap 

Sneldek  

95 mm 

Ventilator Windsnelheid [m.s
-1

] 13 

Hoogte [m] 1,65 

Afstand tot toestel [m] 1,42 

Helling aanstroomplaat [°] 15 

Slagregentoestel Helling [°] 17,5 

Hoogte [m] 1,64 

Type sproeier [-] Wit  

Afstand sproeileiding [m] + 0,15  →  1,31 

Hoeveelheid water Beregeningstoestel [Lt.h
-1

] 1400 

Afstromend water [Lt.h
-1

] 1800 

                         Waterdoorslag (cumulatief) 

∆P [Pa] Tijd [min] Hoeveelheid [gram] Opmerkingen 

0 5 20  

10 10 104  

20 15 204  

30 20 331  

40 25 480  

50 30 642  

60 35   

70 40   

80 45   

Testnummer 

 

14 

 

 

Opmerking 

 
  



15 
 

Systeembeschrijving 

 

 

Dakpan  

Overlap 

Sneldek  

95 mm 

Ventilator Windsnelheid [m.s
-1

] 10 

Hoogte [m] 1,65 

Afstand tot toestel [m] 1,42 

Helling aanstroomplaat [°] 15 

Slagregentoestel Helling [°] 17,5 

Hoogte [m] 1,64 

Type sproeier [-] Wit 

Afstand sproeileiding [m] + 0,15  → 1,31 

Hoeveelheid water Beregeningstoestel [Lt.h
-1

] 1200 

Afstromend water [Lt.h
-1

] 1800 

                         Waterdoorslag (cumulatief) 

∆P [Pa] Tijd [min] Hoeveelheid [gram] Opmerkingen 

0 5 83  

10 10 133  

20 15 192  

30 20 272  

40 25 359  

50 30 468  

60 35   

70 40   

80 45   

Testnummer 

 

15 

 

 

Opmerking: 

 
  



16 
 

Systeembeschrijving 

 

 

Dakpan  

Overlap 

Sneldek  

95 mm 

Ventilator Windsnelheid [m.s
-1

] 8 

Hoogte [m] 1,65 

Afstand tot toestel [m] 1,42 

Helling aanstroomplaat [°] 15 

Slagregentoestel Helling [°] 17,5 

Hoogte [m] 1,64 

Type sproeier [-] Wit 

Afstand sproeileiding [m] + 0,15  → 1,31 

Hoeveelheid water Beregeningstoestel [Lt.h
-1

] 1200 

Afstromend water [Lt.h
-1

] 1800 

                         Waterdoorslag (cumulatief) 

∆P [Pa] Tijd [min] Hoeveelheid [gram] Opmerkingen 

0 5 52  

10 10 93  

20 15 135  

30 20 191  

40 25 261  

50 30 360  

60 35   

70 40   

80 45   

Testnummer 

 

16 

 

 

Opmerking: 

 

  



17 
 

Systeembeschrijving 

 

 

Dakpan  

Overlap  

Zonne-energie 

Sneldek  

95 mm  

Opbouw: - 1 element 

                - dakhaken  

                - niet ingeslepen 

Ventilator Windsnelheid [m.s
-1

] 13 

Hoogte [m] 1,65 

Afstand tot toestel [m] 1,42 

Helling aanstroomplaat [°] 15 

Slagregentoestel Helling [°] 17,5 

Hoogte [m] 1,64 

Type sproeier [-] Groen/geel 

Afstand sproeileiding [m] + 0,1  →  1,31 

Hoeveelheid water Beregeningstoestel [Lt.h
-1

] 1000 

Afstromend water [Lt.h
-1

] 950 

                         Waterdoorslag (cumulatief) 

∆P [Pa] Tijd [min] Hoeveelheid [gram] Opmerkingen 

0 5 11  

10 10 50  

20 15 110  

30 20 205 Druppels haak rechtsonder 

40 25 337  

50 30 591 Kleine straaltjes haak rechtsonder 

60 35   

70 40   

80 45   

Testnummer 

 

17 

 

 

Opmerking: 

 

 

 



18 
 

Systeembeschrijving 

 

 

Dakpan  

Overlap  

Zonne-energie 

Sneldek  

95 mm  

Opbouw: - 1 element 

                - dakhaken  

                - niet ingeslepen 

Ventilator Windsnelheid [m.s
-1

] 10 

Hoogte [m] 1,65 

Afstand tot toestel [m] 1,42 

Helling aanstroomplaat [°] 15 

Slagregentoestel Helling [°] 17,5 

Hoogte [m] 1,64 

Type sproeier [-] Groen/geel 

Afstand sproeileiding [m] + 0,1  →  1,31 

Hoeveelheid water Beregeningstoestel [Lt.h
-1

] 850 

Afstromend water [Lt.h
-1

] 950 

                         Waterdoorslag (cumulatief) 

∆P [Pa] Tijd [min] Hoeveelheid [gram] Opmerkingen 

0 5 35  

10 10 70  

20 15 108  

30 20 151  

40 25 206  

50 30 277  

60 35   

70 40   

80 45   

Testnummer 

 

18 

 

 

Opmerking: 

 

 

 

 



19 
 

Systeembeschrijving 

 

 

Dakpan  

Overlap  

Zonne-energie 

Sneldek  

95 mm  

Opbouw: - 1 element 

                - dakhaken  

                - niet ingeslepen 

Ventilator Windsnelheid [m.s
-1

] 8 

Hoogte [m] 1,65 

Afstand tot toestel [m] 1,42 

Helling aanstroomplaat [°] 15 

Slagregentoestel Helling [°] 17,5 

Hoogte [m] 1,64 

Type sproeier [-] Groen/geel 

Afstand sproeileiding [m] + 0,1  →  1,31 

Hoeveelheid water Beregeningstoestel [Lt.h
-1

] 750 

Afstromend water [Lt.h
-1

] 950 

                         Waterdoorslag (cumulatief) 

∆P [Pa] Tijd [min] Hoeveelheid [gram] Opmerkingen 

0 5 4  

10 10 14  

20 15 26  

30 20 54  

40 25 90  

50 30 145  

60 35   

70 40   

80 45   

Testnummer 

 

19 

 

 

Opmerking: 

 

 

 

 



20 
 

Systeembeschrijving 

 

 

Dakpan  

Overlap  

Zonne-energie 

Sneldek  

95 mm  

Opbouw: - 1 element 

                - dakhaken  

                - niet ingeslepen 

Ventilator Windsnelheid [m.s
-1

] 13 

Hoogte [m] 1,65 

Afstand tot toestel [m] 1,42 

Helling aanstroomplaat [°] 15 

Slagregentoestel Helling [°] 17,5 

Hoogte [m] 1,64 

Type sproeier [-] Wit  

Afstand sproeileiding [m] + 0,15  →  1,31 

Hoeveelheid water Beregeningstoestel [Lt.h
-1

] 1400 

Afstromend water [Lt.h
-1

] 1800 

                         Waterdoorslag (cumulatief) 

∆P [Pa] Tijd [min] Hoeveelheid [gram] Opmerkingen 

0 5 74  

10 10 218  

20 15 400 Druppel links en rechts van paneel 

30 20 701 Onderbroken straal haak rechtsonder 

40 25 1194 Straal vrij continu 

50 30 1950 Continue straal 

60 35   

70 40   

80 45   

Testnummer 

 

20 

 

 

Opmerking: 

 

 

 

 



21 
 

Systeembeschrijving 

 

 

Dakpan  

Overlap  

Zonne-energie 

Sneldek  

95 mm  

Opbouw: - 1 element 

                - dakhaken  

                - niet ingeslepen 

Ventilator Windsnelheid [m.s
-1

] 10 

Hoogte [m] 1,65 

Afstand tot toestel [m] 1,42 

Helling aanstroomplaat [°] 15 

Slagregentoestel Helling [°] 17,5 

Hoogte [m] 1,64 

Type sproeier [-] Wit  

Afstand sproeileiding [m] + 0,15  →  1,31 

Hoeveelheid water Beregeningstoestel [Lt.h
-1

] 1200 

Afstromend water [Lt.h
-1

] 1800 

                         Waterdoorslag (cumulatief) 

∆P [Pa] Tijd [min] Hoeveelheid [gram] Opmerkingen 

0 5 28  

10 10 125  

20 15 295  

30 20 545 Onderbroken straal haak rechtsonder  

40 25 886 Straal vrij continu 

50 30 1442 Straal continu 

60 35   

70 40   

80 45   

Testnummer 

 

21 

 

 

Opmerking: 

 

 

 

 



22 
 

Systeembeschrijving 

 

 

Dakpan  

Overlap  

Zonne-energie 

Sneldek  

95 mm  

Opbouw: - 1 element 

                - dakhaken  

                - niet ingeslepen 

Ventilator Windsnelheid [m.s
-1

] 8 

Hoogte [m] 1,65 

Afstand tot toestel [m] 1,42 

Helling aanstroomplaat [°] 15 

Slagregentoestel Helling [°] 17,5 

Hoogte [m] 1,64 

Type sproeier [-] Wit  

Afstand sproeileiding [m] + 0,15  →  1,31 

Hoeveelheid water Beregeningstoestel [Lt.h
-1

] 1200 

Afstromend water [Lt.h
-1

] 1800 

                         Waterdoorslag (cumulatief) 

∆P [Pa] Tijd [min] Hoeveelheid [gram] Opmerkingen 

0 5 25  

10 10 118 Druppels haaks rechtsonder 

20 15 266  

30 20 511 Onderbroken straal 

40 25 842 Straal vrijwel continu 

50 30 1315 Straal continu 

60 35   

70 40   

80 45   

Testnummer 

 

22 

 

 

Opmerking: 

 

 

 

  



23 
 

Systeembeschrijving 

 

 

Dakpan  

Overlap 

Sneldek  

95 mm 

Ventilator Windsnelheid [m.s
-1

] 13 

Hoogte [m] 1,35 

Afstand tot toestel [m] 1,45 

Helling aanstroomplaat [°] 15 

Slagregentoestel Helling [°] 25 

Hoogte [m] 1,35 

Type sproeier [-] groen/geel 

Afstand sproeileiding [m] + 0,15  → 1,31 

Hoeveelheid water Beregeningstoestel [Lt.h
-1

] 1050 

Afstromend water [Lt.h
-1

] 1050 

                         Waterdoorslag (cumulatief) 

∆P [Pa] Tijd [min] Hoeveelheid [gram] Opmerkingen 

0 5 0 Fijne spray geheel oppervlak 

10 10 0 Meer spray geheel oppervlak  

20 15 13 Meer spray geheel oppervlak  

30 20 43 Meer spray geheel oppervlak 

40 25 85 Meer spray geheel oppervlak 

50 30 143 Meer spray geheel oppervlak  

60 35   

70 40   

80 45   

Testnummer 

 

23 

 

 

Opmerking: 

 

 

 

  



24 
 

Systeembeschrijving 

 

 

Dakpan  

Overlap 

Sneldek  

95 mm 

Ventilator Windsnelheid [m.s
-1

] 13 

Hoogte [m] 1,35 

Afstand tot toestel [m] 1,45 

Helling aanstroomplaat [°] 15 

Slagregentoestel Helling [°] 25 

Hoogte [m] 1,35 

Type sproeier [-] groen/geel 

Afstand sproeileiding [m] + 0,15  → 1,31 

Hoeveelheid water Beregeningstoestel [Lt.h
-1

] 1050 

Afstromend water [Lt.h
-1

] 1050 

                         Waterdoorslag (cumulatief) 

∆P [Pa] Tijd [min] Hoeveelheid [gram] Opmerkingen 

0 5 0 Fijne spray geheel oppervlak 

10 10 0 Meer spray geheel oppervlak  

20 15 5 Meer spray geheel oppervlak  

30 20 30 Meer spray geheel oppervlak 

40 25 77 Meer spray geheel oppervlak 

50 30 145 Meer spray geheel oppervlak  

60 35   

70 40   

80 45   

Testnummer 

 

24 

 

 

Opmerking: 

 

 

 

  



25 
 

Systeembeschrijving 

 

 

Dakpan  

Overlap 

Sneldek  

95 mm 

Ventilator Windsnelheid [m.s
-1

] 13 

Hoogte [m] 1,65 

Afstand tot toestel [m] 1,42 

Helling aanstroomplaat [°] 15 

Slagregentoestel Helling [°] 17,5 

Hoogte [m] 1,64 

Type sproeier [-] groen/geel 

Afstand sproeileiding [m] + 0,1  → 1,31 

Hoeveelheid water Beregeningstoestel [Lt.h
-1

] 1000 

Afstromend water [Lt.h
-1

] 950 

                         Waterdoorslag (cumulatief) 

∆P [Pa] Tijd [min] Hoeveelheid [gram] Opmerkingen 

0 5 3  

10 10 21 Fijne spray   

20 15 47 Fijne spray   

30 20 87 Fijne spray  

40 25 140 Fijne spray  

50 30 213 Fijne spray  

60 35   

70 40   

80 45   

Testnummer 

 

25 

 

 

Opmerking: 

 

  



26 
 

Systeembeschrijving 

 

 

Dakpan  

Overlap  

Zonne-energie 

Sneldek  

95 mm  

Opbouw: - 1 element 

                - dakhaken  

                - niet ingeslepen 

Ventilator Windsnelheid [m.s
-1

] 13 

Hoogte [m] 1,65 

Afstand tot toestel [m] 1,42 

Helling aanstroomplaat [°] 15 

Slagregentoestel Helling [°] 17,5 

Hoogte [m] 1,64 

Type sproeier [-] Groen/geel 

Afstand sproeileiding [m] + 0,1  →  1,31 

Hoeveelheid water Beregeningstoestel [Lt.h
-1

] 1000 

Afstromend water [Lt.h
-1

] 950 

                         Waterdoorslag (cumulatief) 

∆P [Pa] Tijd [min] Hoeveelheid [gram] Opmerkingen 

0 5 11 Fijne spray 

10 10 50 Fijne spray 

20 15 110 Fijne spray 

30 20 205 Druppels haak rechtsonder 

40 25 337 Druppels haak rechtsonder 

50 30 592 Druppels haak rechtsonder toenemend 

60 35   

70 40   

80 45   

Testnummer 

 

26 

 

 

Opmerking 

 

 

 

 



27 
 

Systeembeschrijving 

 

 

Dakpan  

Overlap  

Zonne-energie 

Sneldek  

95 mm  

Opbouw: - 1 element 

                - dakhaken  

                - ingeslepen 

Ventilator Windsnelheid [m.s
-1

] 13 

Hoogte [m] 1,65 

Afstand tot toestel [m] 1,42 

Helling aanstroomplaat [°] 15 

Slagregentoestel Helling [°] 17,5 

Hoogte [m] 1,64 

Type sproeier [-] Groen/geel 

Afstand sproeileiding [m] + 0,1  →  1,31 

Hoeveelheid water Beregeningstoestel [Lt.h
-1

] 1000 

Afstromend water [Lt.h
-1

] 950 

                         Waterdoorslag (cumulatief) 

∆P [Pa] Tijd [min] Hoeveelheid [gram] Opmerkingen 

0 5 1  

10 10 3  

20 15 6  

30 20 13  

40 25 44  

50 30 128  

60 35   

70 40   

80 45   

Testnummer 

 

27 

 

 

Opmerking 

 

 

 

 



28 
 

Systeembeschrijving 

 

 

Dakpan  

Overlap 

Sneldek  

95 mm 

Ventilator Windsnelheid [m.s
-1

] 13 

Hoogte [m] 1,61 

Afstand tot toestel [m] 1,45 

Helling aanstroomplaat [°] 15 

Slagregentoestel Helling [°] 20 

Hoogte [m] 1,52 

Type sproeier [-] groen/geel 

Afstand sproeileiding [m] + 0,15  → 1,31 

Hoeveelheid water Beregeningstoestel [Lt.h
-1

] 950 

Afstromend water [Lt.h
-1

] 950 

                         Waterdoorslag (cumulatief) 

∆P [Pa] Tijd [min] Hoeveelheid [gram] Opmerkingen 

0 5 2  

10 10 9  

20 15 20  

30 20 37  

40 25 61  

50 30 97  

60 35   

70 40   

80 45   

Testnummer 

 

28 

 

 

Opmerking 
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Systeembeschrijving 

 

 

Dakpan 

Overlap 

Zonne-energie 

Sneldek  

95 mm  

Opbouw: - 1 element 

                - dakhaken  

 - niet ingeslepen 

Ventilator Windsnelheid [m.s
-1

] 13 

Hoogte [m] 1,61 

Afstand tot toestel [m] 1,45 

Helling aanstroomplaat [°] 15 

Slagregentoestel Helling [°] 20 

Hoogte [m] 1,52 

Type sproeier [-] groen/geel 

Afstand sproeileiding [m] + 0,15  → 1,31 

Hoeveelheid water Beregeningstoestel [Lt.h
-1

] 950 

Afstromend water [Lt.h
-1

] 950 

                         Waterdoorslag (cumulatief) 

∆P [Pa] Tijd [min] Hoeveelheid [gram] Opmerkingen 

0 5 0  

10 10 13 Spray 

20 15 40 Spray  

30 20 88 Druppel naast paneel links en rechts 

40 25 162 Druppel naast paneel links en rechts 

50 30 310 Druppel naast paneel links en rechts 

60 35   

70 40   

80 45   

Testnummer 

 

29 

 

 

Opmerking: 
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Systeembeschrijving 

 

 

Dakpan  

Overlap 

Sneldek  

85 mm 

Ventilator Windsnelheid [m.s
-1

] 13 

Hoogte [m] 1,35 

Afstand tot toestel [m] 1,45 

Helling aanstroomplaat [°] 15 

Slagregentoestel Helling [°] 25 

Hoogte [m] 1,35 

Type sproeier [-] groen/geel 

Afstand sproeileiding [m] + 0,15  → 1,31 

Hoeveelheid water Beregeningstoestel [Lt.h
-1

] 950 

Afstromend water [Lt.h
-1

] 1050 

                         Waterdoorslag (cumulatief) 

∆P [Pa] Tijd [min] Hoeveelheid [gram] Opmerkingen 

0 5 0  

10 10 4  

20 15 13  

30 20 26  

40 25 57  

50 30 101  

60 35   

70 40   

80 45   

Testnummer 

 

30 

 

 

Opmerking: 
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Systeembeschrijving 

 

 

Dakpan 

Overlap 

Zonne-energie 

Sneldek  

95 mm  

Opbouw: - 1 element 

                - dakhaken  

 - niet ingeslepen 

Ventilator Windsnelheid [m.s
-1

] 13 

Hoogte [m] 1,35 

Afstand tot toestel [m] 1,45 

Helling aanstroomplaat [°] 15 

Slagregentoestel Helling [°] 25 

Hoogte [m] 1,35 

Type sproeier [-] groen/geel 

Afstand sproeileiding [m] + 0,15  → 1,31 

Hoeveelheid water Beregeningstoestel [Lt.h
-1

] 950 

Afstromend water [Lt.h
-1

] 1050 

                         Waterdoorslag (cumulatief) 

∆P [Pa] Tijd [min] Hoeveelheid [gram] Opmerkingen 

0 5 2 Spray 

10 10 28 Spray 

20 15 92 Druppel naast paneel links en rechts 

30 20 215 Druppel naast paneel links en rechts 

40 25 403 Druppel naast paneel links en rechts toenemend 

50 30 676 Druppel naast paneel links en rechts toenemend 

60 35   

70 40   

80 45   

Testnummer 

 

31 

 

 

Opmerking: 
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Omschrijving testmethode slagregen  
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Testmethode slagregen - hellende daken met niet-gesloten dakbedekking 

 

1 Beginsel 

 

Een proefstuk wordt met een slagregentoestel continu besproeid met water, gelijktijdig met  

afstromend water aan de bovenzijde van het proefstuk. Gedurende de test wordt het drukver-

schil over het proefstuk aangebracht en stapsgewijs opgevoerd.  

 

2 Monsterneming 

 

Trek uit de partijen producten waarmee in de praktijk het dakbedekkingssysteem wordt gereali-

seerd per product een monster, voldoende om hiermee een proefstuk te kunnen opbouwen.  

 

3 Testcondities 

 

Het proefstuk moet worden getest in een omgeving tussen 5 °C en 35 °C.  

 

4 Proefstuk 

 

4.1 Test monsters 

 

De monsters voor het proefstuk moeten voldoen, waar relevant, aan de van toepassing zijnde 

productnorm en moeten worden genomen volgens de van toepassing zijnde omschreven  

monsternemingsmethode. Als geen product standaard en/of bemonsteringsmethode beschik-

baar is, moeten de monsters willekeurig worden getrokken uit een representatieve partij van de 

producten.  

 

4.2 Afmetingen proefstuk 

 

De afmetingen van het proefstuk moeten zo groot zijn als noodzakelijk voor het verkrijgen van 

een representatieve oppervlakte van het dak voor het bedoelde gebruik. De minimale effectieve 

afmeting van het beproevingsoppervlak is 1,5 m × 2 m.  
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Bij het beproeven van elementen en bijbehorende passtukken in een zodanige afmeting dat 

deze de afmetingen van de opstelling overschrijden, kan indien mogelijk een verkleining van de 

elementen worden uitgevoerd, echter zodanig dat de onderlinge aansluitingen tussen de ele-

menten, de passtukken en de eventuele andere beproevingselementen representatief blijven.  

 

4.3 Aantal testen 

 

Er moet minimaal één test met het slagregentoestel worden uitgevoerd.  

 

4.4 Samenstelling van het proefstuk 

 

Het proefstuk moet worden samengesteld volgens de voorschriften van de leveranciers van de 

te testen producten en moet representatief zijn voor het bedoelde gebruik (zoals de dakhelling, 

overlappen, zijaansluitingen en de eventuele invloeden van het bevestigingssysteem). Het 

proefstuk moet lucht- en waterdicht worden aangesloten op de onderdrukkamer. Afhankelijk van 

het te beproeven systeem/product kan het noodzakelijk zijn de overlappen of zijsluitingen van 

de aanliggende elementen af te dichten, waarbij deze afgedichte elementen buiten het repre-

sentatieve oppervlak van het proefstuk vallen. Het proefstuk moet zodanig worden samenge-

steld dat aan de onderzijde via de onderdrukkamer eventuele waterinfiltratie zichtbaar is.  

 

Het proefstuk en de onderdrukkamer moeten worden geconditioneerd totdat deze droog zijn.  

 

5 Toestellen en hulpmiddelen 

 

5.1 Algemeen 

 
Het testtoestel moet bestaan uit: 

− Een onderdrukkamer, luchtdicht aangesloten tegen de zijkant van het proefstuk en aange-

sloten op een ventilator volgens § 5.2.  

− Een ventilator voor het verkrijgen van een luchtstroom aan de buitenzijde van het proefstuk, 

volgens § 5.3.  

− Beregeningstoestel voor de benodigde beregening van de buitenzijde van het proefstuk, 

volgens § 5.4. 

− Voorziening voor het aanbrengen van afstromend water aan de bovenzijde van het proef-

stuk, volgens § 5.5. 

− Voorzieningen om de lekkage door het proefstuk te kunnen observeren en de doorgeslagen 

hoeveelheid lekwater te meten, volgens § 5.6.  
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In figuur 1 is een voorbeeld van een slagregentoestel gegeven.  

 

Figuur 1 - Voorbeeld slagregentoestel 

 

 

 

1. Proefstuk 

2.  Beregeningstoestel 

3.  Ventilator voor luchtstroom 

4.  Voorziening voor afstromend water 

5.  Onderdrukkamer 

6.  Ventilator voor onderdruk  

7.  Lekwateropvang en weegschaal 

8. Afvoervoorziening 

 

5.2 Onderdrukkamer 

 

5.2.1 Algemeen 

 

De onderdrukkamer en de ventilator moeten voldoende capaciteit hebben om een drukverschil 

over het proefstuk te realiseren, volgens § 6.4.  

 

5.2.2 Luchtdrukverschilmeter 

 

De luchtdrukverschilmeter moet een meetgebied hebben van ten minste 500 Pa en een on-

nauwkeurigheid van ten hoogste 5%.  

 

2

4
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5.2.3 Onderdrukkamer 

 

De onderdrukkamer, aangesloten op de onderdrukventilator, moet een capaciteit hebben om 

gedurende 5 minuten ± 10 seconden over het volledige proefstuk een stabiel drukverschil aan 

te brengen. Het drukverschil moet worden gemeten tot een maximale onnauwkeurigheid van 

1% of 2,5 Pa, de grootste waarde is maatgevend.  

De hoogte en de vorm van de onderdrukkamer moeten zodanig zijn dat een uniforme verdeling 

van de luchtdruk in de onderdrukkamer aanwezig is. De voorzieningen in het slagregentoestel 

voor het plaatsen van het proefstuk op de onderdrukkamer moeten een voldoende sterkte en 

stijfheid hebben om te voorkomen dat overmatige vervorming tijdens de test door het drukver-

schil optreedt: 

− de vervorming mag niet meer zijn dan 1/500 van de breedte van het proefstuk; 

− de vervorming mag geen invloed hebben op de testresultaten.  

 

5.3 Ventilator voor luchtstroom 

 

5.3.1 Algemeen 

 

De ventilator moet voldoende capaciteit hebben voor het aanbrengen van een luchtstroom over 

het proefstuk. De aankomende luchtstroom moet horizontaal of parallel aan de helling van het 

proefstuk zijn. De capaciteit van de ventilator moet voldoende zijn voor het genereren van een 

windsnelheid volgens § 6.2.  

 

5.3.2 Kalibratie 

 

De ruimtelijke variatie van de windsnelheid over het proefstuk moet worden gekalibreerd op 

minimaal 9 posities, uniform verdeeld over het oppervlak op een hoogte van 200 mm ± 10 mm 

boven een vlak oppervlak als vervanging van het proefstuk.  

 

De kalibratie moet worden uitgevoerd voor alle hellingen, waaronder de test wordt uitgevoerd.  

 

De kalibratie windsnelheid moet 10 ± 0,5 m.s
-1

 zijn in het midden van het proefstuk. De ruimte-

lijke variatie van de windsnelheid mag maximaal ± 15% over het proefstuk zijn.  

 

De windsnelheid moet worden gemeten met een maximale onnauwkeurigheid van 0,5 m.s
-1

.  
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De turbulentie-intensiteit lv in de luchtstroom mag maximaal 10% zijn, op iedere positie van de 

uit te voeren kalibratie. De turbulentie-intensiteit lv (%) wordt bepaald met:  

lv = 100 σg / vm 

 

waarin:  

lv = turbulentie-intensiteit in % 

σg = standaard deviatie 

vm = gemiddelde windsnelheid in m.s
-1

 

 

De gemiddelde windsnelheid wordt bepaald met: 

 

�� � � ���
���______�

 

 

De standaard deviatie wordt bepaald met: 

 

σ��      ����� �
������

���� 
 
 

Waarin: 

vi = de individuele meting windsnelheid 

n  = het aantal metingen van de windsnelheid 

 

De turbulentie-intensiteit moet worden gemeten over een periode van minimaal 5 minuten.  

 

5.4 Beregeningstoestel 

 

5.4.1 Algemeen 

 

Het beregeningstoestel moet voldoende capaciteit hebben om te voorzien in een stabiele  

regenhoeveelheid (± 5%) volgens 6.2.  

 

De afmetingen van de regendruppels moeten representatief zijn voor natuurlijke regen, groten-

deels in de afmeting tussen ∅ 0,6 mm en ∅ 2,5 mm. 
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5.4.2 Kalibratie  

 

De ruimtelijke variatie van de regenintensiteit over het proefstuk moet worden gekalibreerd op 

minimaal 16 posities, uniform verdeeld over het oppervlak. De kalibratie wordt uitgevoerd op 

een vlak oppervlak met geïntegreerde regenintensiteitmeetbakken. De meetbakken moeten een 

afmeting hebben tussen 0,10 m
2
 en 0,20 m

2
, evenwijdig aan het vlakke kalibratie-oppervlak en 

zodanig zijn gepositioneerd dat geen afstromend water in deze meetbakken kan komen.  

 

Opmerking 1.  

Om te voorkomen dat afstromend water in de meetbakken terecht komt, moet de bovenzijde 

van de meetbak (evenwijdig aan het oppervlak) circa 50 mm uitsteken boven het kalibratie-

oppervlak.  

 

De kalibratie moet worden uitgevoerd voor alle hellingen, waaronder de test wordt uitgevoerd, 

De kalibratie regenintensiteit volgens 6.2 met een maximale onnauwkeurigheid van ± 5%. 

De ruimtelijke variatie van de regenintensiteit mag maximaal ± 35% over het proefstuk zijn. 

De regenintensiteit moet worden gemeten over een periode van 10 minuten ± 10 seconden.  

 

De regenintensiteit moet worden gemeten met een maximale onnauwkeurigheid van 3% of  

0,2 mm per uur, de grootste waarde is maatgevend.  

 

5.5 Afstromend water 

 

5.5.1 Algemeen 

 

Het afstromende water simuleert het bovenliggend dakvlak.  

De voorziening voor het afstromend water moet voldoende capaciteit hebben om te voorzien in 

een stabiele hoeveelheid afstromend water (± 5%) volgens 6.3.  

 

Opmerking 

Een niet-representatieve verspreiding van het afstromende water kan leiden tot onbedoelde 

lekkages in de overlappen. Als voorzorg kunnen hiervoor de overlappen van de bovenste rij 

elementen worden afgedicht waarbij deze bovenste rij elementen buiten het representatieve 

testoppervlak vallen. 
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5.5.2 Kalibratie 

 

De kalibratie van de hoeveelheid afstromend water aan de bovenzijde van het proefstuk moet 

worden uitgevoerd op minimaal 3 posities, uniform verdeeld over de breedte van het oppervlak 

van het proefstuk.  

 

De kalibratie moet worden uitgevoerd voor alle hoeveelheden afstromend water waarmee de 

test wordt uitgevoerd. De kalibratie hoeveelheid afstromend water volgens 6.3 met een maxima-

le onnauwkeurigheid van ± 5%.  

De variatie in de hoeveelheid afstromend water mag maximaal ± 10% zijn over de breedte van 

het proefstuk.  

 

De hoeveelheid afstromend water moet worden gemeten met een maximale onnauwkeurigheid 

van 3%.  

 

5.6 Observatie en meting lekwater 

 

5.6.1 Algemeen 

 

Het slagregentoestel moet een voorziening hebben om lekkages door het proefstuk te kunnen 

observeren en de doorgeslagen hoeveelheid lekwater te kunnen meten.  

 

5.6.2 Observatie 

 

De onderzijde van de onderdrukkamer moet een transparant oppervlak hebben om alle posities 

van de onderzijde van het testoppervlak te kunnen observeren op de vorm en positie van lek-

kages die kunnen optreden aan de onderzijde van het proefstuk gedurende test.  

 

5.6.3 Hoeveelheid lekwater 

 

Het slagregentoestel heeft een voorziening om continu de doorgeslagen hoeveelheid water te 

verzamelen en te meten. De doorgeslagen hoeveelheid lekwater door het proefstuk moet over 

de bodem van de onderdrukkamer worden afgevoerd naar een meettoestel.  

De doorgeslagen hoeveelheid lekwater wordt gemeten tot een maximale onnauwkeurigheid van 

1% of 5 gram, de grootste waarde is maatgevend.  
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Opmerking 

Om de hoeveelheid achterblijvend water op de bodem van de onderdrukkamer te minimalise-

ren, moet de bodem glad en niet absorberend zijn, en onder een minimale helling van 10° zijn 

gepositioneerd.  

 

6 Testprocedure 

 

6.1 Algemeen 

 

De testprocedure bestaat uit: 

a. Opbouwen proefstuk volgens hoofdstuk 4. 

b. Lucht- en waterdicht aansluiten proefstuk op onderdrukkamer volgens hoofdstuk 4. 

c. Sluit de onderdrukkamer af.  

d. Pas de luchtsnelheid toe voor de te testen helling volgens 6.2. 

e. Pas de hoeveelheid regenwater toe voor de te testen helling volgens 6.2.  

f. Pas de hoeveelheid afstromend water toe voor de te testen helling volgens 6.3.  

g. Zet de luchtdrukverschilmeter op 0 Pa.  

h. Verlaag de druk in de onderdrukkamer in stappen van 10 Pa gedurende 5 minuten 

± 10 seconden voor iedere stap. Het maximale drukverschil volgens 6.4.  

Observeer eventuele lekkage en meet de cumulatieve hoeveelheid lekwater bij iedere stap 

drukverschil, te beginnen bij 0 Pa drukverschil, tot het uit te voeren maximale drukverschil 

volgens 6.4.  

i. Voer beproevingsklasse B uit, zonder luchtstroom en drukverschil over het proefstuk met 

een hoeveelheid regenwater volgens 6.2 en een hoeveelheid afstromend water volgens 6.3 

voor de te testen helling. Beproevingsklasse B wordt uitgevoerd over de duur van 2 minuten 

± 10 seconden. Observeer eventuele lekkage en meet de hoeveelheid lekwater.  

 

6.2 Wind-regentestcondities  

 

De wind-regentestcondities voor beproevingsklasse A en beproevingsklasse B voor de verschil-

lende hellingen zijn gegeven in tabel 1 'Wind-regentestcondities'. 
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Tabel 1 - Wind-regentestcondities 
 

 
 
 

Beproevings-
klasse 

 

Testcondities 

Dakhelling 

αααα° 

Lucht-
snelheid 

(v) 

 

Wind-
snelheids-

factor 

(f) 

Wind-
snelheid 
op proef-

stuk 

(vps) 

Regen-
hoeveel-

heid 

(Rv) 

 

Regen-
hoeveel-

heid op het 
testopper-

vlak 

(Rαααα
) 

  [m/s] [m/s] [m/s] [mm/h] [mm/h] 

A 15 

17,5 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

13 0,85 

0,81 

0,80 

0,76 

0,71 

0,67 

0,60 

0,54 

11,1 ± 0,5 

10,5 ± 0,5 

10,4 ± 0,5 

9,9 ± 0,5 

9,2 ± 0,5 

8,7 ± 0,5 

7,8 ± 0,5 

7,0 ± 0,5 

60 ± 5% 85 ± 5% 

89 ± 5% 

92 ± 5% 

99 ± 5% 

104 ± 5% 

109 ± 5% 

113 ± 5% 

116 ± 5% 

B 15 

17,5 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

0 0 0 225 ± 5% 217 ± 5% 

215 ± 5% 

211 ± 5% 

204 ± 5% 

195 ± 5% 

184 ± 5% 

172 ± 5% 

159 ± 5% 

 

De windsnelheid op het proefstuk vps (± 0,5 m/s) gemeten in het midden van het proefstuk op 

een hoogte van 200 mm ± 10 mm boven het proefstuk, is een functie van de windsnelheid v en 

de windsnelheidsfactor f.  

De hoeveelheid water Rα die op het dak valt is een functie van de windsnelheid v, de neerslag-

hoeveelheid Rv en de hellingshoek α.  

Rα = Rv × �cos�α� � ��,��� �  ! ",#$% � sin�α�(  mm/h 

 

Waarin: 

Rv = de hoeveelheid neerslag, in mm/h; 

v = de windsnelheid, in m/s; 

α  =  de hellingshoek, in °. 
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6.3 Afstromend water 

 

Door water over het beproevingselement te laten stromen, wordt afstromend water gesimu-

leerd. De hoeveelheid afstromend water Rro wordt berekend met: 

 

Rro = 
 ) � * � + ,�   mm/h 

 

Waarbij:  

Ra = de hoeveelheid regen die op het dak valt, in mm/h; 

W = de effectieve breedte van het beproevingselement, in m; 

L = de additionele dakvlaklengte boven het proefdak, in m; 

  tenzij anders gespecificeerd behoort L ten minste 5 m te bedragen.  

 

6.4 Luchtdrukverschil 

 

Het maximale luchtdrukverschil over de scheidingsconstructie is afhankelijk van de hoogte van 

de dakrand/nok boven het maaiveld, de ligging van het gebouw in een windgebied en de ter-

reincategorie (kust, onbebouwde of bebouwde omgeving). Dit is gegeven in tabel 2. Bij tussen-

liggende hoogte mag worden geïnterpoleerd.  
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Tabel 2 - Maximaal luchtdrukverschil in Pa, afhankelijk van de hoogte van de dakrand/nok bo-

ven het maaiveld en het windgebied voor kust, onbebouwde en bebouwde omgeving 

 

Hoogte dak-
rand/nok boven  

maaiveld 
[m] 

 

Windgebied 
a
) 

I II III 

kust onbe-
bouwd 

be-
bouwd 

kust onbe-
bouwd 

be-
bouwd 

onbe-
bouwd 

be-
bouwd 

10 40 30 30 30 30 30 30 30 

15 40 30 30 30 30 30 30 30 

20 40 40 30 30 30 30 30 30 

25 40 40 30 40 30 30 30 30 

30 50 40 30 40 30 30 30 30 

35 50 40 30 40 30 30 30 30 

40 50 40 40 40 40 30 30 30 

45 50 50 40 40 40 30 30 30 

50 50 50 40 40 40 30 30 30 

a
)Voor de indeling in windgebieden en de bepaling van het type omgeving, zie NEN-EN 1991-1-4 

   zoals overgenomen in bijlage A  
 

 


