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Over dit controleplan… 

 

Daktuinen mogen zich verheugen in een groeiende belangstelling. Wellicht dat in de nabije 

toekomst de toepassing alleen nog maar groter zal worden. In Nederland zijn we nog niet zover 

dat elk bouwproject de verplichting heeft om, voor het ‘groen’ dat het project in beslag neemt, 

dit ‘groen’ in de vorm van dakgroen weer moet compenseren. In Duitsland is dat al wel het geval. 

Er zijn vele manieren om een daktuin te ontwerpen. In het recente verleden zijn er veel 

schadegevallen geweest die veel informatie hebben opgeleverd. In goed uitgewerkte bestekken 

zijn deze ervaringen vanzelfsprekend verwerkt en kan er niets mis gaan. De bouwbegeleider moet 

echter kunnen nagaan of het bestek goed en volledig is. Niet omdat dat behoort tot zijn 

takenpakket, maar omdat het een onderdeel is van zijn project waar hij een morele 

betrokkenheid voor voelt. Als er zich een lekkage voordoet, dan zijn er altijd vragen. Een 

betrokken bouwbegeleider weet hier mee om te gaan. Dit controleplan geeft inzicht in zaken 

waarmee rekening moet worden gehouden als binnen een project een daktuin moet worden 

gerealiseerd. 
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I. Ontwerp 

INLEIDING – Het belangrijkste onderdeel tijdens de ontwerpfase is het vaststellen van de belastingen ten behoeve 

van het constructieve ontwerp. Daarnaast wordt een keuze gemaakt in de wijze van uitbesteden. Wordt het een 

onderaannemer van een hoofdaannemer of wordt het een derde partij die rechtstreeks opdracht krijgt. Waar ligt 

precies de scheiding van dakbedekking en daktuin? Niet onbelangrijk in deze fase is de voorlichting aan de 

opdrachtgever. Een tuin heeft onderhoud nodig. Hoe vaak dat moet gebeuren en welke voorwaarden hieraan 

kunnen worden gesteld, is iets dat iedere opdrachtgever moet weten voor een weloverwogen beslissing. 

1. Afschot platte daken: een afschot van 16:1000 van de uiteindelijke dakbedekking, dus in de eindsituatie. 

Vastgelegd moet worden waarmee dit afschot gerealiseerd gaat worden. Het is mogelijk om de dakvloer van 

beton op dit afschot af te werken, maar bij een tweedimensionaal afschot is dit uitvoeringstechnisch een lastige 

zaak. Ook het aanbrengen van een zand-cementdekvloer met afschot is mogelijk. Wel zal dit extra gewicht en 

extra droogtijd met zich mee brengen. Tenslotte is het toepassen van afschotisolatieplaten een vaak toegepaste 

techniek. Een stalen dakconstructie met stalen dakplaten kan voor weinig geld met het juiste afschot in het 

werk worden gesteld. Dit vergt een tijdige voorbereiding.  

2. Vaststellen dakbelastingen: aan de hand van het ontwerp van de daktuinen moeten de belastingen worden 

vastgesteld ten behoeve van de constructie. Daarbij moet nu al rekening worden gehouden met de hoogte van 

de noodoverlopen. Indien de normale afvoeren verstopt raken zal het waterniveau oplopen tot aan de 

noodoverlopen. Dat geeft een extra gewicht per m
2

. 

3. Materialisering platte daken: bij toepassing van daktuinen of mossedumdaken kan het beste een scheiding 

worden gemaakt tussen de dakbedekking en de extra lagen (worteldoek) die bij een daktuin behoren. Ook in de 

aanbesteding van de werken is deze scheiding zeer praktisch, mits de verschillende materialen op elkaar zijn 

afgestemd. Het gebouw wordt zelfstandig waterdicht gemaakt, los van de werkzaamheden van de tuinen die 

vaak op een later tijdstip gewenst zijn.  

4. Noodoverlopen: de architect moet op de tekeningen aangeven waar de noodoverlopen moeten worden 

gepositioneerd. Latere berekeningen moeten aantonen hoeveel noodoverlopen nodig zijn en wat de afmetingen 

hiervan moeten zijn. Soms wordt er ook voor gekozen om de gehele dakrand - met lage opstand - als 

noodoverloop te ontwerpen 

5. Vaststellen uitbesteding: onderbrengen als onderaannemer van de hoofdaannemer of als separate aannemer 

heeft uiteindelijk consequenties voor de bouwbegeleider. In het laatste geval moet de dakbedekking formeel 
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worden overgedragen aan de nevenaannemer daktuinen voordat die met zijn werkzaamheden aanvangt. 

6. Fase bestek en bestektekeningen: dakbedekking en daktuin moeten op elkaar worden afgestemd en vervolgens 

in bestek en tekeningen volstrekt gescheiden zijn aangegeven. Bij het eventuele separate bestek en tekeningen 

van de tuinen moet worden nagegaan of de ondergrond, de dakbedekking, geschikt is voor de daktuinen. In 

deze tekeningen moet al zijn aangegeven waar en hoeveel noodoverlopen worden toegepast. Daarnaast moeten 

ook de installaties hierop zijn aangegeven, zoals verlichting, watertappunten, bliksembeveiliging, 

glazenwasinstallatie en eventueel beregening. 

7. Begroeiing: zorg ervoor dat het bestek een goede opgave geeft van het soort en aantal plantjes per m
2

, zodat er 

geen discussie ontstaat over het uiterlijk. Maak desnoods afspraken over de begroeiingsdichtheid na één jaar. 

 

 

 

II. Financiën 

INLEIDING – Het komt voor dat onderdelen van de installaties tussen wal en schip zijn gekomen. Zowel bij het 

bestek van de installatie, als bij het daktuinbestek zijn bijvoorbeeld geen armaturen opgenomen, of misschien wel 

dubbel opgenomen. Het is dus belangrijk dat de bouwbegeleider de contractstukken nakijkt en vooraf de verschillen 

helder in beeld krijgt. 

1. Afhandeling meer- en minderwerk: vooraf moet duidelijkheid zijn over het meer- en minderwerk. 

 

 

 

III. Regelgeving 

INLEIDING – Als er een aparte aannemer wordt ingeschakeld voor de daktuinen, dan spreken we van een 

nevenaannemer. Het kan zijn dat er een apart bestek is gemaakt voor deze werkzaamheden. Als de bouwkundige 

aannemer belast is met de coördinatie van derden, dan moet er formeel een contract worden getekend tussen de 

bouwkundige aannemer en de tuinaannemer waarin die coördinatie is geregeld. 

1. Begeleiding BDA: in overleg met de bouwdirectie moet vooraf worden afgesproken of inschakeling van BDA 

noodzakelijk is. Zij zijn gespecialiseerd in de regelgeving en de uitvoering van dakdekkerswerkzaamheden. 

2. Bouwbesluit: de berekeningen moeten voldoen aan het Bouwbesluit. De constructeur is verantwoordelijk voor de 

controle hiervan en, na goedkeuring, voor indiening bij Bouw- en Woningtoezicht. 

3. Bouwvergunning: ook hierin kunnen nadere eisen zijn gesteld aan de dakbedekking. De bouwbegeleider zal dit 

controleren. 

4. V&G-plan ontwerpfase: de architect moet rekening houden met een eindsituatie waarbij dakinspectie en 

onderhoud op een veilige manier mogelijk moeten zijn. Denk aan voldoende hoge borstweringen of vaste 

punten waaraan iemand zich met een lifeline kan vastmaken. 

5. V&G-plan uitvoeringsfase: het V&G-plan van de bouwkundige aannemer moet worden uitgebreid met de 

werkzaamheden van de tuinaannemer. Bijzondere aandacht moet worden geschonken aan de 

dakrandbeveiligingen. De tuinaannemer moet melden of hij gebruik wenst te maken van de beveiligingen van 

de bouwkundige aannemer. Zo niet, dan moet hij zelf voorzieningen regelen.  

6. Verzekeringen: nagegaan moet worden of de CAR- en WA-verzekering zijn afgesloten en dat de polissen hiervan 

zijn overhandigd. Meestal moet dit gebeuren binnen 2 weken na opdrachtverstrekking. 

7. Garantie: voordat de werkzaamheden starten, moet een concept garantieverklaring worden overhandigd. 
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IV. Organisatie 

INLEIDING – Zoals gezegd wordt de daktuin in veel gevallen apart aanbesteed. De opdrachtgever heeft zodoende 

meer tijd voor besluitvorming, en kan in de regel geld besparen door geen aannemersprovisie te betalen. Wel moet 

een goede coördinatie worden geregeld, zowel ontwerptechnisch als uitvoeringstechnisch, en ook de veiligheid 

moet gewaarborgd zijn. 

1. Fase werktekeningen daktuinen: de noodoverlopen moeten op een correcte wijze zijn aangegeven op deze 

tekeningen. De werktekeningen kunnen door de installateurs worden gebruikt als onderlegger voor de 

installaties. 

2. Fase werktekeningen installaties: verlichting, beregening, regenwaterafvoerputten en wateraansluitpunten 

(vorstvrij) moeten worden uitgewerkt. 

3. Tekeningenprocedure: er moet een correcte tekeningenprocedure afgesproken worden. In een aantal gevallen 

gaat het om 3 of meer nevenaannemers, zodat een sturende rol voor de bouwbegeleider nuttig kan zijn.  

4. Planning: het aanbrengen van de daktuinen moet een logische plaats krijgen in het bouwproces. Als er weinig 

of geen mogelijkheden zijn voor het opstellen van een kraan, nadat het project nagenoeg gereed is, moet men 

onderzoeken in hoeverre de bouwkraan een rol kan spelen in het transport van de zware materialen als grond, 

zand en stenen. Vaak wordt de aarde via een rupsband naar boven getransporteerd. Het aanbrengen van isolatie 

onder de dakbedekking, met de functie van gewichtsbesparing om aan een gewenste hoogte te kunnen 

voldoen, moet tijdig worden geregeld tussen bouwdirectie, dakdekker en hovenier.  

5. Berekeningen: de dakdekker moet tijdig een berekening verschaffen waaruit blijkt dat hij voldoet aan de eisen 

van het Bouwbesluit. Het gaat om windbelastingberekening voor de bevestiging van de dakbedekking dan wel 

bij losliggende bedekkingen. De berekening wordt ter goedkeuring aangeboden aan de hoofdconstructeur die 

tevens verantwoordelijk is voor indiening bij Bouw- en Woningtoezicht. Daarnaast wordt soms een bouwfysische 

controleberekening gevraagd inzake de garantie voor handhaving van de isolatiewaarde. 

6. Verzekerde garantie: het bestek kan aangeven dat de garantie van het dak moet worden verzekerd. Het doel 

hiervan is dat de garantietermijn via een verzekeringsmaatschappij doorloopt, mocht de dakdekker of de 

aannemer failliet gaan. Als een verzekerde garantie wordt gevraagd, dan moet de verzekeringsmaatschappij op 

de hoogte worden gesteld van de aanvang van de dakdekkerswerkzaamheden. Dit behoort tot de 

verantwoordelijkheid van de dakdekker, maar kan worden besproken met de aannemer. 

7. Bemonstering: er kunnen veel onderdelen worden bemonsterd als het gaat om de dakbedekking. Zo zijn er veel 

fabrikanten die dakbedekking produceren onder hun eigen merknaam. Wel moet altijd een standaardcodering 

worden gehanteerd. Dakbedekking moet worden geleverd met een attest. Ook isolatie, parkers, volgringen en 

doorvoeringen enz. moeten tijdig worden bemonsterd zodat goedkeuring van de bouwdirectie kan worden 

verkregen. 

8. Noodoverlopen: de architect heeft op de bestektekeningen de plaatsen aangegeven waar noodoverlopen kunnen 

komen te zitten. De dakdekker moet een berekening maken van de benodigde cm
2

 noodoverlopen. Bij 

toepassing van een vacuümsysteem kan de leverancier van dit systeem dit ook verzorgen. Controle moet 

gebeuren door de constructeur. In overleg met de constructeur moeten de hoogtes van de noodoverlopen 

worden vastgesteld. De constructeur kan aangeven of bij een verstopte hemelwaterafvoer de maximale 

waterbelasting niet wordt overschreden. Bij voorkeur moet één noodoverloop op een direct in het oog 

springende plaats worden aangebracht, zodat men gelijk wordt geattendeerd op de verstopping, bijvoorbeeld 

boven een hoofdentree. 

9. Werkplan aannemer: juist voor dit onderdeel zou iedere aannemer een werkplan moeten opstellen, of het nu 

wordt geëist via het bestek of niet. Zaken als uitvoeringsplanning, veiligheid en tussentijdse overdracht kunnen 

hierin uitstekend worden uitgewerkt. Een tussentijdse overdracht is aan de orde indien derden, bijvoorbeeld een 

tuinaannemer of installateur, werkzaamheden moeten uitvoeren voor de oplevering. In dit kader wijzen wij ook 

op de mogelijkheid van BDA om een risico-inventarisatie en evaluatie uit te voeren. 

10. Acceptatie: de bouwkundige aannemer moet verklaren dat zijn dakbedekking geschikt is voor een daktuin en 

andersom moet de hovenier verklaren dat hij de dakbedekking accepteert als ondergrond voor zijn daktuin. Bij 

eventuele problemen achteraf, soms na jaren, kunnen partijen zich niet beroepen op een oneigenlijke 
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toepassing van materialen.  

11. Technische installaties: soms moet er een uitvoeringscoördinatie plaatsvinden tussen de hovenier en de 

installateurs. Als beiden nevenaannemers zijn, is sturing nodig vanuit de bouwbegeleider. 

12. Tijdelijke overdracht: in het geval van nevenaanneming wordt het dak tijdelijk overgedragen aan de hovenier. 

Hiertoe moeten formulieren beschikbaar zijn. De aannemer ondertekent voor akkoord van de opmerkingen en 

de hovenier ondertekent voor ontvangst van de dakbedekking behoudens de opmerkingen. Er is in dit geval 

geen sprake van een oplevering of een deeloplevering. De aannemer blijft verantwoordelijk voor het dak tot en 

met de oplevering, los van onderhoud en garantie. De hovenier blijft tot de oplevering verantwoordelijk voor de 

daktuinen. Voor overdracht moet het dak onder water worden gezet om te controleren of het dak waterdicht is. 

13. Onderhoud: zo snel mogelijk na opdracht moet de hovenier een offerte indienen ten behoeve van het 

onderhoud. Het staat de opdrachtgever vrij hier gebruik van te maken, maar het geeft hem inzicht in de 

eventuele nadere eisen die hij moet invullen voor goed onderhoud. Voor het behoud van de garantie is het wel 

noodzakelijk dat de onderhoudswerkzaamheden tijdig worden uitgevoerd. Mocht een wateraansluitpunt 

'vergeten' zijn, dan wordt de opdrachtgever er nu aan herinnerd en is er tijd om dit te organiseren. 

 

 

 

V. Indicatieplanning 

Het bijgevoegde planningsformulier is als voorbeeld ingevuld. Het geeft een indruk hoe het proces in tijd kan 

verlopen. Er moet ingeschat worden of dit overeenkomt met het werkelijke project. 

 

Nr. Activiteit (in aantal weken) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1. Aanbesteding daktuinen                  

2. Werkvoorbereiding                  

3. Bestelling materialen                  

4. Dakbedekking door hoofdaannemer                  

5. Beproeven dakbedekking                  

6. Start werkzaamheden daktuinen                  

7. Oplevering daktuinen                  

8. Opleveren project                  
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B | Techniek 

Inhoudsopgave 

AANDACHTSPUNTEN 

1. Controleren ondergrond 

2. HWA  

3. Afschot 

4. Drainage 

 

5. Aanbrengen isolatie  

6. Technische installaties  

7. Aanbrengen van materialen  

8. Natuursteen paden  

 

 

 

Aandachtspunten 

INLEIDING – Het realiseren van daktuinen is vaak uitbesteed aan hoveniersbedrijven. Het is een specialisme. 

Desondanks blijft een goede begeleiding noodzakelijk. 

1. Controleren ondergrond: voordat met de werkzaamheden van de hovenier kan worden begonnen, moet het dak 

worden gecontroleerd. Dit moet in bijzijn van zowel de hoofdaannemer als de hovenier plaatsvinden. De 

geconstateerde gebreken worden verholpen, waarna het dak minimaal 24 uur onder water wordt gezet. De 

HWA-s zijn dan tijdelijk afgedicht. Nadat is vastgesteld dat het dak waterdicht is, kan het dak worden 

overgedragen aan de hovenier (alleen als er sprake is van nevenaanneming). 

2. HWA: de hemelwaterafvoeren worden 

meestal aangesloten op een schoon-

waterriool of, tegenwoordig, op een 

infiltratiesysteem. Voorkomen moet 

worden dat de HWA vervuild kan 

worden met grond of zand. Een HWA 

moet bereikbaar worden gemaakt door 

middel van een los opzetstuk, 

bijvoorbeeld van PVC, aan de 

bovenzijde afgedekt met een deksel.  

3. Afschot: een dak waar een tuin op 

gerealiseerd zal worden, krijgt in de 

regel een afschot. Bij dakbegroeiing is 

dit echter niet altijd noodzakelijk. 

4. Drainage: in de regel wordt een draina- 

gesysteem aangebracht voor het afvoe- 

ren van regenwater. Dit systeem zal  

alleen een functie hebben bij overvloe- 

dige regenval. Hiermee wordt voorkomen dat er een overbelasting zal optreden. De constructie zal berekend 

moeten zijn op een verstopt systeem omdat de bedrijfszekerheid geen signalering kent. Ook het begin en einde 

van dit systeem moet bereikbaar worden gemaakt. 

5. Aanbrengen isolatie: indien isolatie nodig is vanuit thermisch oogpunt, maar tevens als een vorm van 

gewichtbesparing om aan een gewenste hoogte te kunnen voldoen, dan moet deze onder de dakbedekking 

aangebracht worden. Dit om de thermische waarden intact te houden. Indien een daktuin niet thermisch 

geïsoleerd behoeft te worden, bijvoorbeeld een daktuin boven een parkeergarage, en er moet toch een vorm 

van gewichtsbesparende isolatie aangebracht worden, dan geldt ook hier de voorkeur deze onder de 

dakbedekking aan te brengen.  

6. Technische installaties: de watertappunten moeten vorstvrij worden uitgevoerd. Men kan ervoor kiezen ze 

Fig. 1 | Voorbeeld opbouw van daktuin 



  CONTROLEPLAN DAKBEGROEIING 33.36 

 

 © 2018 Centraal Bureau Bouwbegeleiding B.V.  – Op het gebruik van de controleplannen zijn de 

 Voorwaarden van CBB van toepassing: www.controleplannen.nl/algemenevoorwaarden. 

 telefoon: 026 – 386 86 00   website: www.controleplannen.nl versie 2018-01 

pagina 7 - 9 

afsluitbaar en aftapbaar te maken, maar er bestaat een risico dat men door de vorst wordt overvallen.  

7. Aanbrengen van materialen: vooraf moet zijn nagedacht over de wijze van aanbrengen van materialen als grond 

en substraat. Indien bouwkranen moeten worden ingezet, dan moet er gelegenheid voor het opstellen van de 

kraan zijn. Wordt het substraat door middel van een pomp omhoog gebracht, dan moet men beducht zijn op 

stof. 

8. Natuursteen paden: let erop dat natuursteen dat wordt toegepast als looppad, een stroef oppervlakte krijgt. 

Minimaal boucharderen of frijnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Handige internetsites: 

 www.bda.nl: website van BDA Groep dakadvies 
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C | Inspectielijst 

 Project:  

 Locatie:  

 Opzichter:  

 Inspectiedatum:  

 

Nr. Activiteit Akkoord Niet akkoord N.v.t. 

A. Administratief    

1. Verzekeringspolissen aanwezig    

2. Coördinatieovereenkomst getekend    

3. Garantieverklaring aanwezig (concept)    

4. Is er voor dit onderdeel een tekeningenroulatieschema vastgesteld    

5. Is er voor dit onderdeel een gegevensbehoefteschema vastgesteld    

6. Is er een werkplan geëist voor dit onderwerp    

7. Zijn de vereiste bestektekeningen en berekeningen ingediend ter 

controle 

   

8. Zijn de vereiste werk-/productietekeningen en berekeningen 

ingediend ter controle 

   

9. Zijn de laatste gegevens verwerkt (gebruikerswensen van 

kopers/winkeliers) 

   

10. Is een startbespreking wenselijk voor dit onderdeel    

11. Is dit onderdeel opgenomen in het V&G-plan uitvoering    

12. Zijn alle betrokkenen daarvan op de hoogte    

B. Voorbereiding    

13. Acceptatie dakbedekking als basis voor de daktuin    

14. Installatietekeningen aangepast aan werktekening daktuinen    

15. Is er een werkplan ingediend ter controle    

16. Is het werkplan goedgekeurd    

17. Is het werkplan op de bouw aanwezig    

18. Zijn de vereiste werk-/productietekeningen en berekeningen 

goedgekeurd 

   

19. Zijn de vereiste werk-/productietekeningen en berekeningen op de 

bouw aanwezig 

   

20. Zijn er bijzondere omstandigheden uit VCA-oogpunt    

21. Is een (detail)planning voor dit onderdeel wenselijk    

22. Is de (detail)planning realistisch en haalbaar    
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Nr. Activiteit Akkoord Niet akkoord N.v.t. 

C. Uitvoering    

23. Werkterrein beveiligd (dakrandbeveiliging)    

24. Toegang ander personeel dan tuinaannemer afgesloten    

25. Aangevoerde materialen gekeurd    

26. Stofvoorzieningen bij pomptransporten substraat geregeld    

27. Drainageleidingen aangesloten op putten    

28. Beschadigingen aan dakbedekkingen herstellen    

D. Nacontrole    

29. Revisietekeningen gereed en gecontroleerd (inspectieputten 

vastleggen) 

   

30. Afspraken gemaakt betreffende onderhoudsbeurten (water geven, 

doorspoelen drainageleidingen) 

   

31. Eventuele bomen aanbrengen in voor- of najaar    

32. Is de kwaliteit beoordeeld en akkoord bevonden    

 

 Eventuele opmerkingen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


