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Dakmeter en index 20ste jaargang
De belangrijkste onderwerpen uit Dakenraad-edities van 2013 worden in een overzichtelijke index genoemd.
De inhoud van Dakenraad van de laatste zes edities is ook terug te vinden op de internetsite van Dakenraad: www.dakenraad.nl.
Bij de index hoort ook de Dakmeter ‘Gesloten dakbedekkingssystemen’.

Dakmeter, opinie gesloten dakbedekkingssystemen, situatie 2014
Via een enquête hebben marktpartijen de kans gekregen te reageren op vragen en een opinie over de
omvang en product- en systeemverhoudingen van de markt van gesloten dakbedekkingssystemen.
Uit de reacties is de malaise in de bouw en dakenwereld goed te merken. De verhoudingen zijn ongeveer
gelijk gebleven, waarbij er een terugval is te merken bij de nieuwere producten.
Voor 2014 zijn de vooruitzichten iets positiever. De reflectanten verwachten een lichte groei van de markt
tot 5%. Het lijkt er dus op dat we langzaam maar zeker uit het dal komen.
Aan de dakoppervlakte die in Nederland is bedekt met gesloten dakbedekkingssystemen (circa 410 miljoen m²)
is nog heel veel onderhoud te plegen. De gemiddelde levensduurverwachting van deze daken zonder groot
onderhoud is circa twintig jaar. Dit betekent dat er jaarlijks nog heel wat onderhoud achterwege blijft.
De inschatting is dat er in 2013 ruim 11 miljoen m² is gerenoveerd, terwijl het planmatig ongeveer 8-9 miljoen m²
meer had moeten zijn. Het is vaker gezegd in dit medium, de daken die nu moeten worden aangepakt, moeten ook
worden ingepakt met een extra isolatielaag, omdat de meeste van die daken dateren van voor het Bouwbesluit.

De onderverdeling van de belangrijkste toplagen
van gesloten dakbedekkingssystemen op een totaal
van circa 15 miljoen m² is:
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Het verlegde oppervlak aan dakisolatiematerialen is
circa 9 miljoen m², onderverdeeld in:
Deze dakbedekkingssystemen worden voor:
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55% mechanisch bevestigd
25% gekleefd (gedeeltelijk of volledig)
20% losgelegd en geballast
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