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Doel 

Door verschillende oorzaken, zoals lekkage, overmatige condensatie of een te natte ondergrond 

(bijvoorbeeld zandcement), kan vocht in een dakbedekkingsconstructie toetreden. Behalve dat als gevolg 

hiervan de warmtegeleidingscoëfficiënt van het isolatiemateriaal zal toenemen en het isolatiemateriaal 

hierdoor zijn functionaliteit verliest, kunnen vochtgevoelige constructiedelen op termijn worden aangetast. 

Overmatige hoeveelheden vocht moeten uit de dakbedekkingsconstructie worden verwijderd. Met behulp 

van een nucleaire vochtmeter, de zogenoemde hydrotector, kunnen op grotendeels non-destructieve 

wijze vochtconcentraties in een dakbedekkingsconstructie in kaart worden gebracht. Op basis van slechts 

enkele insnijdingen kan over een geheel dak een beeld worden verkregen van ‘droge’ en ‘natte’ zones. 

 

Afbeelding 1 – Hydrotector 

 

 
 

Voorafgaand aan een (thermische) renovatie en/of het plaatsen van een zonne-energiesysteem kan het 

uitvoeren van een hydrotectoronderzoek zeer zinvol zijn. Het kan namelijk zo zijn dat er overmatige 

hoeveelheden vocht in een dakbedekkingsconstructie aanwezig zijn, maar dat er op het moment geen 

lekkages optreden. Door het aanpassen van de bouwfysische en hygrische eigenschappen van een 

dakbedekkingsconstructie (thermische renovatie), het extra belasten hiervan (aanbrengen van een zonne-

energiesysteem) of bij temperatuurschommelingen kunnen toch op onvoorspelbare tijdstippen lekkages in 

de binnenruimte ontstaan.  

Ook bij het lokaliseren van optredende lekkages kan de hydrotector worden gebruikt als hulpmiddel. Door 

de vochtconcentraties in de dakbedekkingsconstructie in beeld te brengen, kan gerichter worden gezocht 

naar de locatie(s) waar inwatering kan optreden.  

 

Onderzoeksmethode 

Een hydrotector is een nucleaire vochtmeter. De hydrotector heeft een ingekapselde bron met een 

isotoop van Americium241/Beryllium, met een maximale activiteit van 1850 MBq en is bij deskundig 

gebruik niet schadelijk. Bij het wegnemen van de bron blijft geen reststraling achter. Door de hydrotector 

worden neutronen uitgezonden die na botsing met waterstofatomen een deel van hun energie verliezen. 

De teruggekaatste neutronen met een geringere energie worden door het apparaat geteld. De aflezing op 

het apparaat geeft dus een relatieve indicatie van de hoeveelheid waterstofatomen in de 

dakbedekkingsconstructie aan. Waterstofatomen komen voor in water, maar ook in bouwmaterialen zoals 

bitumen, kunststoffen, hout, beton en dergelijke. 

 

Onderzoek 
Op het dak worden stramienen met een h.o.h.-afstand van circa 2.000 m uitgezet. Bij geballaste daken 

zal het grind op de kruispunten van de stramienlijnen tijdelijk verschoven moeten worden of zullen 

betontegels tijdelijk moeten worden opgenomen. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld groendaken. Op de 

kruispunten worden metingen verricht, zodat over het gehele dak een beeld wordt verkregen van de 

‘natte’ en ‘droge’ zones. Bij lekkageonderzoek wordt over het algemeen (plaatselijk) een kleinere 

stramienmaat aangehouden. 
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Afbeelding 2 – Op het dak zijn stramienen uitgezet 

 

 
 

Interpretatie meetresultaten  

Om een relatie te kunnen leggen tussen de geregistreerde waarden en het vochtgehalte, worden na uitvoering van het 

hydrotectoronderzoek op meerdere plaatsen (circa drie per dakbedekkingsconstructie) monsters van het isolatiemateriaal 

genomen. De monsters worden in eerste instantie visueel beoordeeld. Wanneer dit onvoldoende duidelijkheid geeft over het 

vochtgehalte in het isolatiemateriaal of wanneer het advies nader onderbouwd moet worden, kunnen de monsters worden 

gedroogd in het laboratorium van Kiwa BDA Testing B.V. Met de resultaten van het laboratoriumonderzoek en het bepalen van de 

drogingscapaciteit van de dakbedekkingsconstructie middels bouwfysische berekeningen kan onderbouwd worden aangegeven 

waar de dakbedekkingsconstructie moet worden gesloopt. 

 

Hyplottekening 

De resultaten van de metingen worden overzichtelijk weergegeven op een zogenaamde hyplottekening. Op deze tekening wordt 

nauwkeurig aangegeven welke delen van de dakbedekkingsconstructie moeten worden verwijderd. Op de hyplottekening worden 

ook de locaties waar insnijdingen zijn verricht weergegeven.  

 

Afbeelding 3 – Hyplottekening 

 
 
Rapportage 

De resultaten van het onderzoek worden in een rapport geanalyseerd. Op basis hiervan worden aanbevelingen gedaan om de 

bestaande situatie te optimaliseren door het plaatselijk of volledig ontmantelen van de bestaande dakbedekkingsconstructie.  


