
 

Factsheet 2.4 

Renovatie van platdaksystemen 
 
 
Welk isolatiemateriaal heeft de laagste milieubelasting? 
Er zijn vijf isolatiematerialen onderzocht: expanded polystyreen (EPS), extruded 
polystyreen (XPS), polyisocyanuraat (PIR), polyurethaan (PUR) en steenwol. Van deze 
vijf materialen hebben PIR en EPS de laagste milieubelasting. 
 
Hoe presteren innovatieve isolatiematerialen in energielabels, EPC-
berekeningen en in LCA’s? 
ISSO heeft een openbare database waarin gecontroleerde kwaliteitsverklaringen van 
innovatieve materialen en installaties zijn opgenomen. Voor het maken van energie-
labels mogen alleen gecontroleerde kwaliteitsverklaringen uit deze databank gebruikt 
worden in de berekening. Veel van deze innovatieve materialen en installaties zijn 
echter nog niet doorgerekend met LCA, waardoor over de integrale duurzaamheid van 
deze materialen nog weinig valt te zeggen. 
 
Welke dakafwerking heeft de laagste milieubelasting? 
De volgende dakafwerkingen zijn onderzocht: PVC, EPDM, APP-gemodificeerd bitumen, 
SBS-gemodificeerd bitumen en wit bitumen. De dakafwerkingen kunnen (afhankelijk 
van de technische mogelijkheden) geschroefd, verlijmd, met ballast (grind of beton-
tegels) of door verhitting worden bevestigd. Van deze opties hebben geschroefd PVC 
en PVC met een grindlaag de laagste milieubelasting. Grind heeft een lagere milieu-
belasting dan betontegels. 
 
Heeft het zin om een reflecterende coating aan te brengen? 
Daksystemen met een reflecterende coating of met wit bitumen hebben een hogere 
milieubelasting dan de meeste andere daksystemen. Reflecterende lagen hebben wel 
een positief effect op het comfort in de zomer, omdat een reflecterend dak koeler blijft, 
waardoor de onderliggende ruimte minder gekoeld hoeft te worden. Dit voordeel is 
echter niet meegenomen in de vergelijking op basis van levenscyclusanalyse (LCA) in 
dit onderzoek. Uit oogpunt van de materiaalgebonden milieubelasting is een 
reflecterende coating ongunstig, maar uit oogpunt van zomerkoeling en comfort kan 
deze optie prima gekozen worden. 
 
Wat is de milieubelasting van groene daken? 
Groene sedumdaken hebben een hoge milieubelasting vanwege de grote hoeveelheden 
materialen die hiervoor nodig zijn, vergeleken met andere daksystemen. Groene daken 
hebben echter ook andere voordelen: 

 verbeterde isolatie in zomer en winter; 
 verbeterde geluidsisolatie; 
 vermindering van het urban heat island effect, het effect dat in de stad de 

temperatuur in de zomer door de bebouwing hoger is dan op het platteland; 
 vasthouden en gelijkmatige afgifte van regenwater; 
 verbeterde luchtkwaliteit; 
 verbeterde landschapskwaliteit / esthetische uitstraling ; 
 verbeterde biodiversiteit; 
 mogelijkheden tot recreatie en kleinschalige land- en tuinbouw. 

Deze voordelen zijn echter niet meegenomen in de vergelijking in dit onderzoek en 
kunnen een reden zijn om alsnog voor groene daken te kiezen. 
 
 
 



 

Wat is de milieubelasting van PV-panelen? 
Het kost materialen en energie om PV-panelen te produceren, maar ze leveren ook een 
besparing van elektriciteitsverbruik tijdens hun levensduur op. De energieterugverdien-
tijd (tijd die het kost om de energie die verbruikt is tijdens de productie van de panelen 
op te wekken met dezelfde panelen) van multikristallijn silicium PV-panelen is in 
Nederlandse omstandigheden korter dan 3 jaar. Ook voor de andere milieueffecten 
heeft de terugverdientijd dezelfde orde van grootte. Het is daarom altijd gunstig om 
PV-panelen te plaatsen als dat mogelijk is. Reflecterende daken en groene daken 
hebben als extra voordeel dat het dak koeler is, waardoor het rendement van de PV-
panelen licht toeneemt. 
 
Verantwoording 
De daksystemen in dit onderzoek zijn geanalyseerd voor een flatgebouw met een 
dakoppervlak van 300 m². De appartementen zijn redelijk goed geïsoleerd. De 
daksystemen zijn geanalyseerd over een periode van 30 jaar. Transport van materialen 
en onderhoudsmedewerkers, onderhoud en (gedeeltelijke) vervanging zijn 
meegenomen in de analyse. Het energieverlies door het dak is berekend door het 
verschil te nemen tussen het gasverbruik in de bovenste appartementen en die in de 
appartementen eronder, waarbij wordt aangenomen dat de isolatie geen effect heeft 
op het gasverbruik in de appartementen onder de bovenste laag. De milieubelasting is 
berekend met behulp van levenscyclusanalyse (LCA) volgens de ReCiPe endpoint-
methode, waarbij de impact scores genormaliseerd zijn. 
 
Meer weten? 

 Contarini, Flat roofs renovation: a life cycle approach for environmental impact 
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