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Keurmerk biedt waarborg kwaliteit plat dak
Duurzame daken dankzij DAKMERK
DAKMERK is in Nederland dé organisa-
tie als het gaat om een kwaliteitskeurmerk 
voor het platte dak. Dat zegt Jeanine van 
Noordenne, directeur van de stichting. 
‘’Opdrachtgevers die een dakaannemer 
inschakelen met het DAKMERK keur-
merk, kunnen er van op aan dat ze kwali-
teit krijgen.’’ 

DAKMERK is actief op het gebied van de 
platte daken en bitumineuze of kunststof  
daken. ‘’De stichting bestaat bijna dertig 
jaar en is opgericht om de kwaliteit in de 
branche te waarborgen na de afschaffing 
van de vestigingswet‘’ zegt Van Noor-
denne. “Om het kaf van het koren te schei-
den, is DAKMERK opgericht. Het concept 
heeft zichzelf inmiddels ruimschoots 
bewezen, mede door de 10 jaar water-
dichtheid garantie die op de daken wordt 
gegeven. Deze garantie is ondergebracht 
in een aparte Stichting Waarborgfonds 
DAKMERK. Met ons kwaliteitskeurmerk 
spelen we natuurlijk ook goed in op de 
inwerkingtreding van de Wet Kwaliteits-
borging. Daarnaast is duurzaamheid een 
belangrijk thema binnen DAKMERK’.

Duurzaam dak
Een dak is allereerst duurzaam als het door 
de goede kwaliteit lang mee gaat. Het is dus 
van belang om te kiezen voor een goede 
kwaliteit dakbedekking en een deskundige 
dakaannemer die deze dakbedekking zorg-
vuldig en professioneel aanbrengt. 

Duurzame isolatie  
De manier om energie te besparen is het 
aanbrengen van dakisolatie. Het is dan 
ook van groot belang om daar zowel bij 
nieuwbouw als bij renovatie in te investe-

ren. Er zijn verschillende soorten isolatie-
materialen met elk hun specifieke eigen-
schappen. Welk materiaal het beste kan 
worden toegepast is o.a. afhankelijk van 
de vraag of er nog iets op het dak wordt 
aangebracht. 

Duurzame daktuin  
Er wordt steeds vaker voor gekozen om een 
daktuin aan te leggen. Een misschien wat 
minder bekend voordeel daarvan is dat de 
beplanting bijdraagt aan de isolatie van het 
dak. Niet alleen in de winter, maar ook in 
de zomer. De zon schijn niet meer recht-
streeks op het zwarte dak (dat daardoor wel 
70 graden kan worden!) waardoor de airco 
minder aan hoeft. 

Naast een isolerende functie biedt een 
daktuin ook de mogelijkheid om de biodi-
versiteit te bevorderen. Het is bewezen 

dat het vergroenen van daken een posi-
tieve bijdrage levert aan bijvoorbeeld het 
in stand houden van de bijenpopulatie. 
Bovendien helpt het aanbrengen van groen 
op de daken om de CO2 uitstoot te redu-
ceren. Daar ligt een grote maatschappelijke 
uitdaging en alle beetjes helpen. Het hoeft 
niet altijd heel spectaculair of duur te zijn: 
ook een eenvoudig sedum dak draagt posi-
tief bij.

Het groen van planten is aantoonbaar 
gezond voor mensen, het uitzicht op een 
mooie daktuin is heel wat prettiger dan een 
saai standaard dak. Voor daken die toegan-
kelijk zijn, of gemaakt worden, biedt een 
daktuin direct een voordeel voor de bewo-
ners of gebruikers doordat men er heerlijk 
buiten kan zitten. 

Duurzame energie opwekken  
Naast het terugdringen van het energie-
verbruik, is het zaak om de energie die 
we nodig hebben klimaatvriendelijk te 
laten zijn. Dit kan door de energie zelf 
op te wekken met zonnepanelen op het 
dak. Deze zogenaamde PV-panelen zijn 
de laatste jaren steeds beter geworden en 
met de mooie zomers zijn de opbrengsten 
hoog.

DAKMERK Multi garantie 
Zekerheid over de kwaliteit van het dak is 
volgens Van Noordenne essentieel, hele-
maal als je het wilt inzetten om zonne-
energie op te wekken of het wilt vergroe-
nen. “Om gebouweigenaren te stimuleren, 
hebben wij de DAKMERK Multi garan-
tie ontwikkeld. Dat geeft naast tien jaar 
waterdichtheidsgarantie de zekerheid dat 
alles wat op een dak is aangebracht netjes 

wordt verwijderd en na het verhelpen van 
de lekkage weer vakkundig wordt terug-
geplaatst. Dat kan eigenaren net over die 
drempel helpen. Als het aan ons ligt, denkt 
iedere gebouweigenaar na wat hij het beste 
kan doen met zijn dak om een bijdrage te 
leveren aan de verduurzaming”.
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