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De ZinCo systeemopbouwen zijn samengesteld en getest volgens alle geldende Europese 
richtlijnen en wetgevingen op het gebied van dakinrichtingen en drainage (zoals DIN EN 
1991 en DIN EN 1992). Daarnaast voldoen al onze systemen aan de eisen die gesteld 
worden in de FLL en SBR richtlijnen.

In de Benelux zijn de ZinCo systeemopbouwen voor rijverhardingen daarnaast getest door 
een gerenomeerd bureau op het gebied van infrastructuur. Voor verschillende belastingen 
van autoverkeer tot vrachtverkeer met aslasten van 100 kN zijn de systeemopbouwen getest 
met het modelleringspakket CAPA 3D (Computer Aided Pavement Analysis) en vervolgens 
geverifieerd volgens de VEROAD-methode. Wenst u meer informatie over deze tests? Neem 
dan contact met ons op.

Deze brochure geeft u een algemeen overzicht van de techniek van de verschillende 
verhardingen op daken en dekken. Voor de projectspecifieke uitwerking van uw 
concrete bouwplannen staat, vanzelfsprekend, het ZinCo Adviesbureau met onze 
technische adviseurs u met raad en daad ter zijde: van detaillering tot het samenstellen 
van de bijbehorende bestekteksten.
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Basisprincipes voor verhardingen  
op daken en dekken …

Het gebruik van daken als volwaardige 
buitenruimte neemt toe. En dat is ook 
zinvol, op een dak laat zich vrijwel alles 
realiseren wat ook op het maaiveld 
mogelijk is.

Maar om duurzaam en bovenal functioneel 
te kunnen bouwen, dient de juiste techniek 
te worden toegepast. In deze technische 
handleiding vindt u belangrijke informatie 
om een succesvol project te realiseren.

Naast de belasting van loopverhardingen 
dient bij berijdbare oppervlakken rekening 
te worden gehouden met de door remmen, 
manoeuvreren en accelereren veroorzaakte 
horizontale belasting.

Voor de verschillende soorten belasting op 
het gebied van gewicht en frequentie gelden 
de DIN EN 1991-1-1 en de DIN EN 1991-2 
norm (zie ook de tabel rechts).

Materiaal 

Het ZinCo Adviesbureau adviseert u 
graag op projectniveau over de toe 
te passen systeemopbouw en toe te 
passen materialen voor de funderings- 
en straatlaag. Hierbij hanteren wij de 
geldende FLL en SBR richtlijnen.

Afwatering 

In tegenstelling tot dakbegroeningen 
die de afwatering vertragen c.q. 
tegenhouden, dient bij loop- en 
rijverhardingen op daken het grootste 
deel van het hemelwater te worden 
afgevoerd.

Men dient voor de afwatering van 
bestrate oppervlakken uit te gaan 
van een afvloeiingscoefficient van 
C = 0,8 tot 1,0. Afwateringspunten 
dienen zodanig te worden voorzien, 
dat een afwatering op twee niveaus 
mogelijk is; op drainageniveau en op 
dat van het oppervlak. In het ZinCo-
assortiment vindt u alle benodigde 
systeemonderdelen en accessoires.

symbool Belast door Belasting  extra belasting  

Individuen die het dak 
betreden t.b.v. onder-
houdswerkzaamheden, 
zoals dakdekkers, 
schoorsteenvegers

Belasting van het 
oppervlak 1,0 kN/m²
Puntbelasting 1,5 kN
(op het meest 
 ongunstige punt)

Woongebouwen

Gebouwen voor (grote) 
bijeenkomsten

Belasting van het 
oppervlak 4,0 kN/m²
  
Belasting van het 
oppervlak 6,0 kN/m²

Personenauto’s tot 3t 30 kN totaallast
10 kN aslast
3,0 kN/m2 vgl. 
oppervlaktelast

horizontale belasting 
veroorzaakt door remmen, 
manoeuvreren en  
accelereren

Vrachtwagen tussen 3t 
tot 16t

Belasting van het 
oppervlak 5,0 kN/m²
Puntbelasting 90 kN

horizontale belasting 
veroorzaakt door remmen, 
manoeuvreren en  
accelereren

Zware vrachtwagen van 
boven de 16t

600 kN totaallast
100 kN aslast
33,3 kN/m2 vgl.
oppervlaktelast

horizontale belasting 
veroorzaakt door remmen, 
manoeuvreren en  
accelereren
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Afschot

Welk afschot moet een loop- en 
rijverharding hebben en welk afschot 
moet een dak hebben? Welk afschot is 
voor de dakbedekkingslaag nodig en 
welk voor de verhardingslaag?

De NEN 6702 schrijft een afschot voor 
van 1,6% voor de dakbedekkingslaag. 
Het afschot van de verhardingslaag is 
afhankelijk van het verhardingstype. 
Voor een gladde verharding zoals asfalt 
is minder afschot nodig dan bij een 
klinkerbestrating. Het afschotpercentage 
ligt over het algemeen tussen de 1 en 2%.

Verhardingen op tegeldragers kunnen over 
het algemeen zonder afschot aangebracht 
worden, omdat het regenwater door 
de voegen afgevoerd wordt. Het meest 
eenvoudige is als het afschot in de 
verhardingslaag gelijk en volgend is aan 
het afschot van het onderliggende dak. 
Wanneer afschot in de verhardingsopbouw 
gemaakt moet worden, adviseren wij 
dit te doen in de funderingslaag om 
verzakkingen te voorkomen. 

Bij het plannen van het afschot dient 
rekening te worden gehouden met 

de aansluithoogtes van gevels en 
daktoegangen. Het water dient bij 
voorkeur zoveel mogelijk van de gevels 
afgewaterd te worden. Om deze reden 
is het van belang om reeds in een 
zeer vroeg ontwerpstadium rekening 
te houden met het afschot. Voor de 
richtlijnen kunt u ook de (BDA) richtlijnen 
van het Bureau Dakadvies aanhouden. 
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Loopverharding en terrassen op 
verstelbare tegeldragers ZinCo elefeet®

Voor veel daken is het gewicht van een 
fundering, straatlaag en verharding te 
zwaar. Voor deze daken biedt de aanleg 
met behulp van de ZinCo Elefeet® 
uitkomst. Door het geringe eigengewicht 
hoeft men eigenlijk alleen nog rekening 
te houden met het gewicht van de aan te 
brengen verharding.

•	 Nauwkeurige hoogteaanpassing 
dankzij de afstelring op de schijf

•	 Gering gewicht – enkel het gewicht 
van de verharding

•	 Stabiele steunpunten voor passtukken 
langs de randen

•	 Open voegen, voegen blijven vrij van 
vuil en ongewenste begroeiing

•	 Scala aan accessoires

Dankzij het open profiel kan het 
oppervlaktewater snel en gemakkelijk 
in de ruimte onder het dek worden 
afgevoerd en wordt deze ruimte onder  
het dek bovendien goed geventileerd.

De realisatie met behulp van Elefeet® biedt talrijke en belangrijke voordelen:

De hoogte van de Elefeet® tegeldragers 
kunnen individueel worden aangepast 
met een afstelring – indien nodig kan dit 
ook naderhand gebeuren na verwijde-
ring van één of meerdere tegels.

Om een bufferruimte voor zware regenval 
te creëren, werd voor dit project gekozen 
om de tegels op Elefeet® te plaatsen.

Verstelbare tegeldragers zijn niet alleen 
geschikt voor kleine oppervlakken, zo 
werd het terras van deze Biergarten in het 
Duitse Landshut op Elefeet® geplaatst. 

Bij hoge tegeldragers blijft er daarnaast 
veel ruimte over om kabels, waterleidin-
gen e.d. ten behoeve van bijvoorbeeld 
het bewateren van een naastgelegen 
intensieve begroening.

6

Elefeet® H 30  

Verstelbereik 

von 30–65 mm

Elefeet® H 60  

Verstelbereik 

von 60–150 mm

Elefeet® H 140  

Verstelbereik 

von 140–220 mm

Verhogingselement A 80 für 

Elefeet® Verstelbereik

80 mm

Elefeet® H 20 

Verstelbereik 

von 20–30 mm



Verharding van beton of natuursteen 
met d > 4 cm en/of houten vlonders.

ZinCo Elefeet® 
(in verschillende hoogtes verkrijgbaar)

Elastosave ES 30

Dak met dakbedekking

vanaf ca. 6 cm tot ca. 50 cm

Eigengewicht des Aufbaus:
ab 100 kg/m²

•	 Weinig onderhoud en verzorging aan 
het dak

•	 Goede afwatering van het dek en het 
dak

•	 Ook geschikt voor daken zonder afschot 
(drainage-holle ruimte)

•	 Draagvermogen tot 500 kg/stuk c.q. 
1000 kg/m²

•	 Droog liggende tegels verminderen 
het gevaar van alg en mos vorming

•	 Houten vlonders kunnen moeiteloos 
worden geïnstalleerd en genivelleerd

•	 Goede ventilatie van de 
tegelverharding of houten vlonder

•	 Traploos en tot op de millimeter 
nauwkeurig afstelbaar vanaf ca. 2 cm 
tot ca. 46 cm

•	 In de holte onder het dek blijft ruimte 
voor de aanleg van allerlei leidingen

•	 Goede mechanische en thermische 
bescherming van de dakbedekking en 
afscherming tegen UV-stralen

•	 Eenvoudige, snelle, 
weersonafhankelijke aanleg, geen 
aanvoerproblemen (kiezel, mortel) 
naar en op de werkplaats
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Perfectie tot in het kleinste detail – het 
systeemprogramma elefeet® en varianten

Accessoires:

Gangbare tegeldragers zijn niet bijzonder 
effectief wanneer ze geen oplossing 
bieden voor randen en hoeken. Het 
systeemprogramma Elefeet® biedt hier 
uitkomst: dankzij het uitgebreide scala 
aan accessoires biedt het programma 
voor vrijwel elke situatie een oplossing:

Dakbedekking wordt beschermd door de 
speciaal voor het gebruik onder Elefeet® 
ontwikkelde beschermmat Elastosave ES 
30 (1).

Wanneer er sprake is van brede randen 
of deuropeningen, is het mogelijk om 
de verharding dankzij een draagarm 
(2) door te trekken tot aan de muurstijl. 
Als direct daar bovenop een rooster (3) 
wordt geplaatst, kan de aansluithoogte 
aanzienlijk worden teruggebracht.

Voor roosters en draagarmen zijn 
op aanvraag afwijkende maten 
verkrijgbaar. Door het plaatsen van 
verhogingselementen (4) op de traploos 

in hoogte verstelbare Elefeet® kan de 
totale draaghoogte tot max. 450 mm 
worden verhoogd.

Voor het leggen van tegels langs randen 
die niet haaks op de legrichting van 
de tegels lopen, worden verstek- en 
randelementen (5) gebruikt.

niveauverschillen, zoals overlappingen van 
dakbedekking te egaliseren. Indien het 
dek een afschot moet hebben, dient dit al 
in de ondergrond te worden aangelegd. 

De ondergrond moet uiteraard ook over 
voldoende draagvermogen beschikken.

De ‘vaste’ variant:
Elastoring

Als er behoefte is aan afwatering op een 
dak waar slechts weinig opbouwhoogte 
voorhanden is, raden we het gebruik 
van de variant Elastoring aan. Deze zijn 
verkrijgbaar in de hoogtes 5, 10, 15 en 
20 mm. Om oneffenheden te egaliseren, 
kan de 1 mm uitvulring worden gebruikt. 
Deze uitvulring kan ook worden 
gevouwen of gesneden.

Het gebruik van de Elastoring stelt hoge 
eisen aan de ondergrond. De ondergrond 
moet vlak zijn, omdat het moeilijk is om 
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Bij grotere oppervlakken zijn kleinere aantallen nodig, omdat de invloed van de randen afneemt.

Voor kleinere en/of geometrisch onregelmatige oppervlakken moet rekening worden gehouden met een groter aantal.

Rekenvoorbeeld om de benodigde aantallen 
Elefeet® c.q. Elastoring te bepalen:

Terrasoppervlak:  5,0 x 10,0 m 
Afmeting tegels:  40 x 40 cm
Lengte:              (10,00/0,40) +1 = 25 + 1 = 26
Breedte:             (5,00/0,40) + 1 = 12,5 + 1 = 14

Aantal ZinCo Elefeet®:  26 x 14 = 364 stuks

Nodig voor een tegelmaat van 40 x 40 cm: ca. 7,3 stuk/m²
Nodig voor een tegelmaat van 50 x 50 cm: ca. 4,6 stuk/m²
Nodig voor een tegelmaat van 60 x 60 cm: ca. 3,1 stuk/m²

Elefeet® kunnen uiteraard voor uiteen-
lopende verhardingen worden gebruikt, 
bijvoorbeeld voor een combinatie van 
roosters en betontegels.

Deze vlonder loopt vanaf de daktoegang 
tot in de dakhoek omhoog om hoogte te 
winnen voor de begroeningsopbouw.

Een andere toepassing is die onder hou-
ten vlonders. Met behulp van de verstel-
bare dragers is het afschot te nivelleren 
of desgewenst aan te brengen.

9
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Basisprincipes voor loopverharding  
op daken en dekken

Platte daken met voldoende 
draagvermogen en een goede 
toegankelijkheid bieden uitstekende 
mogelijkheden voor de aanleg van 
wandel- en zitzones of zelfs speel- of 
sportvelden. Het spreekt voor zich dat 
valgevaar in dergelijke gevallen moet 
worden voorkomen door het plaatsen 
van leuningen of borstweringen. Bij de 
planning van loopverharding op daken 
moet rekening worden gehouden met 
de opbouwhoogte en het plaatsen van 
voldoende drukvaste isolatiematerialen.

Bij het aanbrengen van de opbouwlagen 
dient men er daarnaast op te letten dat 
de dakbedekking niet beschadigd raakt. 
Er dienen geschikte beschermlagen te 
worden gebruikt of men kan voor de 
drainagelaag producten gebruiken die 
tevens een beschermfunctie hebben, zoals 
Protectodrain® of Elastodrain®. Bij de 
realisatie van de fundering- en ballastlaag 
dient men bovendien rekening te houden 
met het feit dat gebouwen veelal gevoelig 
zijn voor trillingen en dat verdichting, zoals 
dat op een natuurlijke bodem gebeurt, 

Tijdens bouwwerkzaamheden worden 
platte daken vaak gebruikt om materi-
aal en/of machines op te slaan, zoals 
ook het geval was op het dak van de 
Reichstag in Berlijn.

De dakbedekking onder de gigantische 
betonplaten wordt daar nog steeds    
beschermd door een gecombineerd 
gebruik van ZinCo beschermmatten en 
drainage elementen.

niet mogelijk is. De hellingsgraad van 
het dek richting de afvoerpunten moet 
bovendien voldoende zijn, omdat de 
afwatering hoofdzakelijk via het dek 
gebeurt. Om het hemelwater te kunnen 
afvoeren, dienen verwijderbare roosters 
op de afvoerpijpen te worden geplaatst.

Nadat op de drainagelaag het systeem-
filter TG uitgerold is, kan een stabiele 
straatlaag van split worden aange-
bracht.

De basis voor een creatieve bestrating. 
Met Protectodrain® PD 250 zijn de     
mogelijkheden vrijwel eindeloos.
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        Hoogte
       cm

≥4

 3

≈4

Tegelverharding	vanaf	d	≥	4	cm	of	
klinkerverharding	vanaf	d	≥	8	cm	
van gebakken beton of natuursteen

Straatlaag (split of zand), 3–5 cm
 
Systeemfilter TG

Protectodrain® PD 250
Indien nodig scheidings- en glijvlies 
TGF 20
Dak met dakbedekkingeigen gewicht van de opbouw: 

vanaf 175 kg/m²



Combineren van loopverharding met  
begroening op Floradrain® FD 40-e

Zo natuurlijk mooi dat je niet zou vermoe-
den dat dit een daktuin is.

Vooral voor binnenplaatsen is het zinvol 
om functionaliteit en natuur te combineren. 
Deze binnentuin is vanuit de kantoorruimtes 
goed zichtbaar.

Niet alleen mooi om naar te kijken – een 
oase van groen zorgt voor leven op het dak.

Dankzij de mogelijkheid voor de archi-
tect om funderingen in het ontwerp op 
te nemen, beschikt de ontwerper over 
vrijwel eindeloze mogelijkheden voor de 
vormgeving.

Indien men een combinatie van 
loopverharding met begroeiing wenst, 
dient naast drainage en drukstabiliteit 
ook rekening te worden gehouden met 
voldoende capaciteit voor het bufferen 
van water. Door gebruik te maken van 
Floradrain® FD 40-E als basis voor de 
opbouw, wordt aan alle eisen voor een 
duurzame oplossing voldaan. Afhankelijk 
van de manier waarop Floradrain® FD 40-E 
wordt aangelegd, houdt het water vast 
(openingen aan de bovenkant) of laat het 
water passeren (openingen onder).
Bij het ontwerp en aanleg dient vooral 
aandacht te worden besteed aan de 
overgangen tussen de loopverharding en 
de vegetatie. Als de beschermlaag volledig 

met Floradrain® FD 40-E wordt bedekt, 
kan het beton voor de opsluitbanden en/
of de fundering direct worden gestort 
zonder dat hierbij een blokkade voor het 
hemelwater ontstaat.
 
Doordat het afvoersysteem onder het 
drainage element het water probleemloos 
laat wegstromen, worden uitgebreide 
constructies die hoge montage- en/
of bouwkosten met zich mee brengen, 
overbodig. Een ander voordeel is dat op 
het hele dak slechts één drainage element 
nodig is, waardoor de kans op mogelijke 
verwerkingsfouten tot een minimum wordt 
gereduceerd. 

In het ontwerp flexibel, in de uitvoering 
duidelijk; het thema toegangen tot het 
dak. Hier opgelost met de terras- en 

8 Kijk voor een uitgebreide beschrijving op: www.zinco.nl/productinformatie

gevelrooster als regelmatig toege-
paste uitzonderingsconstructie om de 
toegankelijkheid te waarborgen.
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Dankzij de toepassing van het ‘verloren 
bekisting’ principe blijft de geïntegreerde 
afwateringsfunctie onder de beide soorten 
inrichtingen behouden.

Tegelverharding	vanaf	d	≥	4	cm	of	
klinkerverharding	vanaf	d	≥	8	cm	van	
beton of natuursteen
 
Straatlaag (split), 3–5 cm

Systeemfilter TG
(*uitsluitend bij toepassing van zand)

Floradrain® FD 40-E
Waterhoudende beschermmat SSM 45

Dak met wortelvaste dakbedekking

Een object vlak na de voltooiing. De 
beplanting en verharding vloeien hier 
naadloos in elkaar over.

vanaf ca. 12 cm

eigen gewicht van de opbouw: 
vanaf 220 kg/m²

Dankzij de doorlopende drainagelaag 
zijn de mogelijkheden voor de vormge-
ving vrijwel grenzeloos.
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Vrijwel alle drainage elementen van 
ZinCo beschikken over voldoende 
drukvastheid voor personenverkeer. Dit 
biedt talloze mogelijkheden voor de 
aanleg van loopverharding op de daken 

Loopverhardingen en verblijfruimtes 
op drainagelagen: opbouwvarianten/ 
detailoplossingen

van de meest uiteenlopende opbouwen.

Ongeacht of de bouwhoogte extreem 
laag moet zijn (1), of een combinatie 
van intensieve begroening met een 

waterbuffer wordt gevraagd (2), 
of er loopvlakken op omgekeerde 
daken nodig zijn (3), bij ZinCo vindt 
u gegarandeerd altijd de geschikte 
opbouw.

Opbouw met Floradrain® FD 60

Afwatering

Bij gesloten bestrating is de afvoer van 
oppervlaktewater even belangrijk als de 
afwatering onder het oppervlak.
De afwateringsroosters van ZinCo bieden 
de mogelijkheid om via de afvoeren 
het water op twee niveaus weg te laten 
stromen. Deze roosters bieden daarnaast 
een snelle reiniging en controle van de 
afvoeren.
Langs gevels is het aanbrengen van een 

gevelrooster een uitstekend alternatief 
voor een grindstrook. Het water wordt 
snel en probleemloos afgevoerd zonder 
opspattend water. Bovendien kan hierin 
geen onkruid wortelen.

De roosters en goten van ZinCo zijn in 
hoogte verstelbaar en kunnen dus altijd 
aan de verschillende hoogtes van de 
verharding worden aangepast.

1

Opbouw met Fixodrive FX 50

3

Opbouw met Floradrain® FD 40

2
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Opsluitbanden en begrenzingen

Het plaatsen van een stabiele opsluitband 
is bijna even belangrijk als de installatie 
van een stabiel drainage element.  
Betonnen bouwelementen, eventueel 
voorzien van een RVS profiel, zijn hier-
voor bijzonder geschikt.

De plaatsing van de banden op de 
drainage elementen zorgt er tevens voor 
dat de oppervlaktedrainage niet hoeft te 
worden onderbroken.

Sportvloeren

Het is ook mogelijk om bovenop de ZinCo 
drainage elementen sportvloeren aan te 
leggen (zie ook pagina 30). Water op po-
reuze kunststofoppervlakken kan door de 
daaronder liggende fundering en de drai-
nagelaag uitstekend worden afgevoerd. 
Het ZinCo Adviesbureau adviseert u graag 
bij uw objectspecifieke planning.

Elastisch oppervlak  
(water doorlatend)

ZOAB

Funderingslaag

Systemfilter TG
Floradrain® FD 40,  
uitgevuld met split
Isolerende beschermmat 
ISM 50 
Dak met wortelvaste 
dakbedekking
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60°

h

Kantopsluitingen 

Manoeuvreren, remmen en accelereren 
op een wegdek veroorzaken 
enorme horizontale krachten. Om 
te voorkomen dat deze horizontale 
belasting de dakbedekking bereikt, 
moeten bijvoorbeeld glijlagen worden 
aangelegd. De krachten zelf kunnen 
door de stabiele opsluitingen worden 
opgenomen.
Deze banden moeten zo worden 
geplaatst, eventueel met bijpassende 

Belastingen 

Voor de aanleg van rijverharding op 
daken dienen zowel de systeemopbouw 
als de dakconstructie zelf over voldoende 
draagvermogen te beschikken.

Als de constructie een al te zware be-
lasting niet toelaat, moeten naast de 

rijverharding borden worden geplaatst 
met daarop informatie over de max. 
toegestane asbelasting (bijvoorbeeld: 
vrachtwagens tot max. 3,5 t). Indien er 
sprake is van dergelijke beperking, kan 
er voor een dunnere systeemopbouw 
worden gekozen.
Doordat het kleine draagvlak van wielen 
voor een zeer hoge puntbelasting zorgt, 

is het belangrijk om voor een goede 
lastenverdeling te zorgen. Dit is mogelijk 
met behulp van druk verdelende verhar-
ding of het aanpassen van de dikte van 
de fundering.

Ongebonden funderingen
 lastenverdeling van 60° 

splitlaag en bestrating
 lastenverdeling van 60°

Betonnen fundering
 belasting verdeeld over de volledige  

 fundering 

Betonnen dekplaat
 belasting verdeeld over  

 de volledige plaat

Compenserende splitlaag
 extra lastenverdeling onder 60°

Basisprincipes voor rijverhardingen op daken: naast de 
drukbelasting moet ook rekening worden gehouden 
met krachten veroorzaakt door manoeuvreren en 
remmen...

rugsteun, dat de verharding noch 
het ballastmateriaal kan wegglijden. 
Als de opsluiting uit een opstaande 
wand bestaat, is het belangrijk dat de 

afdichting van de muren mechanisch 
wordt ondersteund. Stabiele metalen 
ankers zijn hiervoor bijzonder geschikt.
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Steendikte

De dikte van de stenen dient te zijn 
afgestemd op de belasting van het 
oppervlak. Voor oppervlakken waarop 
enkel voetgangers komen, gelden 
andere eisen dan voor oppervlakken 
die intensief worden belast. Bij gebruik 
door personenauto’s en vrachtwagens, 
bestaat door de rolbelasting het risico 
op verdraaiingen. Door te kiezen voor 
een dikkere steen ontstaat een groter 
steunvlak tussen de stenen, waardoor 
verdraaiing effectief wordt tegengegaan.

Een dunnere steen verhoogt de 
kantendruk aan de onderkant van de 
steen. De verticaal geleide krachten 
kunnen tot een definitieve vervorming 
van het dek leiden.

Bij een dikke steen worden de krachten 
hoofdzakelijk horizontaal over de 
omringende stenen verdeeld en 
overgebracht. De verharding behoudt de 
gewenste vorm.

Bestratingspatroon

De manier waarop de bestrating wordt 
aangelegd, hangt in eerste instantie af van 
de eisen van de ontwerper en opdrachtgever. 
Echter, afhankelijk van de belasting en het 
gebruik van het dek, zullen niet alle legwijzes 
zinvol zijn. Zo vermindert een bestrating in 
verband de kans op vervorming van het dek 
en verhoogt daarmee de duurzaamheid. 
Het diagonaal verleggen van de verharding 
is ook een geschikt alternatief. Deze manier 
van bestraten maakt het mogelijk om 
grotere oppervlakken ten behoeve van 
de drukverdeling te creëren dan bij een 
bestrating dwars op de rijrichting - alle vier 
de kanten dragen hun ‘steentje’ bij aan het 
verdelen van de druk.
Voor de aanleg van grote berijdbare 
oppervlakken dient bestrating in kruisverband 
te worden vermeden; deze bestratingsvorm 
biedt de slechtst denkbare drukverdeling.

De pijlen geven aan dat de overdracht 
van de belasting bij een dikke steen in 
hogere mate via de flanken plaatsvindt. 
Bij de dunnere stenen, met lagere 
flank (ondersteuningsvlak) wordt 
de rijbelasting in hoge mate via de 
zijkanten naar de onderkant van de 
steen geleid, hetgeen tot deformatie van 
de verharding leidt.

Steen-
dikte

σ2 verticale belasting

σ1 rollende belasting

Rijrichting

Rijrichting

σ2 verticale belasting

σ1 rollende belasting

Steen-
dikte

Steen-
dikte

Rijrichting

σ2 verticale belasting

σ1 rollende belasting
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8 Kijk voor een uitgebreide beschrijving op: www.zinco.nl/productinformatie

Daken met afschot

Rijverharding voor personenauto’s met 
stabilodrain® sD 30 of Fixodrive® FX 50

0°-daken

Voor het aanleggen van rijverharding op 
daken met een geringe of zelfs geen af-
schot, dient met rekening te houden met 
plasvorming. Het is in een dergelijk geval 
noodzakelijk om een geschikt drainage 
element te plaatsen.

Stabilodrain® SD 30 werd speciaal 
ontwikkeld voor gebruik op berijdbare 
oppervlakken. Dankzij de elementhoogte 
van 30 mm biedt Stabilodrain voldoende 
drukstabiliteit en de benodigde ruimte.

Dankzij het gebruik van Stabilodrain® 
SD 30 voor de oppervlaktedrainage 
wordt het gevelwater dat via de goten 
of roosters binnenkomt, probleemloos 
afgevoerd.

Indien nodig, dient eveneens voor 
afdoende valbeveiliging in de vorm van 
balustrades te worden gezorgd.

De kantopsluitingen die in het beton ge-
steld zijn op het drainageelement bieden 
een goede begrenzing.

Indien de draagconstructie over voldoen-
de afschot beschikt, raden we het gebruik 
van de Fixodrive® FX 50 als drainage 
element aan. De Fixodrive® FX 50 heeft 
een gecacheerd filtervlies en laat zich op 
een kosteneffectieve manier leggen.

Klinkerverharding op straatlaag

Funderingslaag, min. 15 cm

Fixodrive® FX 50
Systeemfilter PV
Dak met dakbedekking

De nokken aan weerszijden van de 
drainagebaan hebben een handig klik-
systeem, waardoor een doorlopende 
beschermlaag voor de dakafdichting 
ontstaat.



Klinkerverharding, dikte in overeenstem-
ming met de belasting

Straatlaag (split of zand). 3–5 cm

Funderingslaag, min. 15 cm

Systeemfilter PV
Stabilodrain® SD 30, uitgevuld
Systeemfilter PV

Drukvaste XPS-isolatie op draagkrachtige 
ondergrond met geschikte dakbedekking.
drukstabiele isolatie op ondergrond met 
draagvermogen 

Dak met dakbedekking

vanaf 30 cm
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eigen gewicht van de opbouw:  
vanaf 550 kg/m2

Rijverharding op omkeerdaken

Het toepassen van een omgekeerde 
dakconstructie kan alleen met drainage 
elementen die damp-open zijn om geen 
afsluiting en barriere voor uitdampend 
vocht te vormen. Met de Stabilodrain®  
SD 30 is dit gewaarborgd.

Op de isolatie op omkeerdaken wordt 
eerst een zeer stabiel, lucht- en damp-
doorlatend systeemfilter PV geplaatst.

De Stabilodrain® elementen van ca. 1 x 2 m 
worden met split uitgevuld en vervolgens 
bedekt met het systeemfilter PV, dit om 
te voorkomen dat kleine deeltjes uit de 
funderingslaag in de drainage spoelen.

Op de in het afschot van de rijverharding 
geplaatste funderingslaag kan daarna het 
wegdek worden aangelegd.
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8 Kijk voor een uitgebreide beschrijving op: www.zinco.nl/productinformatie

De aanleg van rijverhardingen stelt 
bijzonder hoge eisen aan het dek en de 
afdichting. Een robuuste beschermlaag is 
hier dan ook absoluut noodzakelijk. De 
basis voor deze ZinCo-systeemopbouw 
voor rijverharding voor personenauto’s 
wordt gevormd door het bijzonder 
slijtvaste drainage element Elastodrain® 
EL 202. De vele noppen zorgen voor een 
lastentransmissie in de ondergrond en 
het onder zware belasting doorzakken 
van de filterlaag wordt zo voorkomen.

De systeemopbouw voor personenauto’s 
op Elastodrain® EL 202 is dan wel 
dun maar blinkt uit qua robuustheid. 
Voorwaarde voor de toepassing is dat 
het afschot van de geplande verharding 
reeds in de constructie aanwezig is.

Wanneer het onderliggende afschot 
niet gelijk is aan het afschot van de 
verharding is een extra funderingslaag 
nodig om het gewenste afschot te 
realiseren.

De dikte van de stenen dient berekend te 
zijn op de belasting van autoverkeer en 
moet deze op een veilige manier over de 
bestrating kunnen verdelen.
Hiervoor lenen zich met name 
bestratingen gelegd in halfsteens- en/of 
in diagonaal verband.

Elastodrain® EL 202 wordt op twee 
lagen scheidings- en glijfolie TGF 20 
aangebracht. De 1 x 1 m platen worden 
met verbindingselementen op hun plek 
gehouden. De afdichting is onmiddellijk 
na het plaatsen van de Elastodrain® 
elementen beschermd. Het is zelfs mogelijk 
om tijdens de plaatsing van de fundering 
voorzichtig over de drainage te rijden.

Het systeemfilter TG wordt uitgerold met 
een overlapping van minimaal 10 cm, 
waarna de funderingslaag kan worden 
aangebracht.
De klinkers dienen geschikt te zijn voor 
zware verkeersbelasting.

Rijverharding voor personenauto’s – geringe 
opbouwhoogte met elastodrain® eL 202 

Het vullen van de voegen dient conform 
DIN 18318 te worden uitgevoerd. Om de 
verbinding langs de randen veilig te stellen, 
dient het voegmateriaal nauwkeurig te 
worden aangebracht.

Een op deze wijze aangelegde rijverharding 
kan, op voorwaarde dat de voegen 
regelmatig wordt gecontroleerd en indien 
nodig voegmateriaal wordt aangevuld, een 
levenlang meegaan!
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vanaf 15 cm

Klinkerverharding

Straatlaag (split of zand), 3–5 cm
Systeemfilter TG
Elastodrain® EL 202
Scheidings- en glijfolie TGF 20
(2-laags als glijfolie)
Dakopbouw met (wortelvaste)  
dakbedekking

eigen gewicht van de opbouw: 
vanaf 310 kg/m2



Combinatie van rijverharding en begroening op 
parkeergarages met Protectodrain® PD 250

Vanwege de goede bereikbaarheid en de 
doorgaans hoge statische belastingreser-
ves leent een parkeergarage zich uitste-
kend voor de realisatie van een opbouw 
- substraat kan meestal gemakkelijk met 
shovels worden aangevoerd.
Bij de systeemopbouw Parkdak zorgen 
de over het hele oppervlak geplaatste 
Protectodrain® drainage elementen 
ervoor dat de dakbedekking al tijdens 
de realisatie van het systeem tegen me-
chanische belasting is beschermd.  
Daarnaast zorgen de elementen, afgedekt 
met het systeemfitler TG of PV, voor de 
afvoer van overtollig hemelwater.

De opbouw biedt in combinatie met 
Zincolit® Plus en de verschillende sub-
straatlagen talrijke mogelijkheden voor 
beplanting en de vormgeving. 

8 Kijk voor een uitgebreide beschrijving op: www.zinco.nl/productinformatie
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Gazon, vaste planten, en bij 
dikkere substraatlagen ook 
struiken en kleine bomen

Substraat Intensief c.q.     
Gazon vanaf ca. 20 cm

Zincolit® Plus, bij substraat-
lagen	≥	35	cm

Systeemfilter TG 
Protectodrain® PD 250 
Scheidings- en glijfolie TGF 20 
Indien nodig wortelbescherm-
folie WSB 100-PO

Hoogte      
cm

vanaf 
23

Protectodrain® PD 250 is een stabiel, 
zwaar belastbaar drainage-element 
gemaakt van ABS-kunststof met aan de 
onderkant een gecacheerde rubberen 
beschermmat en een bevestigingsrand 
rondom.

De randen van de PD 250 elementen 
kunnen onderling aan elkaar worden 
gekoppeld. U doet dit met behulp van 
de speciale verbindingselementen die op 
de paddenstoel-vormige noppen langs 
de randen van beide matten worden 
aangebracht. Per strekkende meter wordt 
het gebruik van 1 verbindingselement 
aangeraden.

Tegel- of klinkerverharding

Straatlaag (split of zand)

Funderingslaag

Systeemfilter PV
Protectodrain® PD 250
Scheidings- en glijvlies TGF 20 
(2-laags)

Hoogte 
cm

vanaf 
30

* afhankelijk van de totale  
   hoeveelheid substraat
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eigen gewicht van de 
opbouw vanaf

550 kg/m2

 eigen gewicht* van de 
opbouw vanaf

300 kg/m2



Een extreem robuuste schacht dankzij de basis van 

Elastodrain® EL 202 en de drukverdelende flens.

Veilige afwatering
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Rijverharding voor vrachtwagens met 
elastodrain® eL 202 + fundering

Wanneer vrachtverkeer of zware 
brandweerwagens op daken moeten 
kunnen rijden, worden er hoge eisen aan 
de verhardingsopbouw gesteld.

De dikte van de bestrating dient zodanig te 
worden gekozen, dat de belasting zoveel 
mogelijk via de zijkanten wordt verdeeld, 
zonder dat de verharding kan vervormen.

Voordat de bestrating of een asfaltdek 
kan worden gerealiseerd, moet de 
fundering van steenslag worden verdicht. 
De keuze voor de trilplaat hangt o.a. af 
van de dikte van de funderingslaag en 
de gevoeligheid van het gebouw voor 
trillingen; het e.e.a. dient ter plaatse te 
worden gecontroleerd. 

Bij een wieldruk tot max. 10 ton moet 
een lastenverdelende fundering worden 
aangebracht. Voor toepassingen met 
een extreme belasting is het noodzakelijk 
om een zeer goede beschermlaag op de 
afdichting aan te brengen. Tevens is een 
goed functionerende glijlaag noodzakelijk 
om de horizontale druk, veroorzaakt door 
remmen, manoeuvreren en acceleren, 

Als de aan te leggen verharding een 
groot oppervlak betreft, kan zowel de 
bestrating alsook het leggen van een 
asfaltdek machinaal gebeuren.

Realisatie van de fundering en het aan-
brengen van de daaropvolgende lagen is 
dankzij Elastodrain® EL 202 ook mogelijk 
met zwaar materieel. 

8 Kijk voor een uitgebreide beschrijving op: www.zinco.nl/productinformatie

Afwatering van een met een verharding 
afgedekt oppervlak moet op twee niveaus 
gebeuren.

Met de berijdbare controleschacht BES 
van ZinCo kan aan deze eis worden 
voldaan. De BES kan aan vrijwel iedere 
hoogte worden aangepast en is ook 
sterk genoeg voor zwaar verkeer.

Dankzij het meegeleverde manchet van 
stevig filterdoek, wordt voorkomen dat 
fijne delen uit de straatlaag of funde-
ringslaag uitspoelen. Dit kan leiden tot 
verzakking van de bestrating.

verwijderd te houden van de dakbedekking.

Doordat de opsluitband van de verharding 
aan de stabiliteit van het dek bijdraagt, is 
dit een bijzonder belangrijk onderdeel. De 
afdichting langs de randen moeten dan 
ook voldoende worden afgeschermd.
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Rijverharding
Dikte > 12 cm tot 16 t
 > 14 cm tot 60 t

Straatlaag (split of zand), 3–5 cm

Funderingslaag, min. 15 cm

Systeemfilter PV
Elastodrain® EL 202
Scheidings- en glijvlies TGF 20 
(2-laags)

Dak met dakbedekking

Afwatering via de rand van het 
dek in de begroeiing

Afwatering via de berijdbare 
strook in de verharding

Afwatering via strook naast de 
verharding

Afwatering via open dek in de 
drainagelaag

Een overzicht van de verschillende afwateringsmogelijkheden:

vanaf 32 cm

eigen gewicht van de opbouw:  
vanaf 630 kg/m²
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Begroeide parkeerplaatsen, inritten 
brandweer, steenslaggras, begroeide 
stapelstenen, grasbetonstenen …

Begroeide stapelstenenSteenslaggras Begroeide bestratingsvoegen

EcoRasen zijn voorbegroeid verkrijgbaar. 
Afhankelijk van de intensiteit van het 
gebruik, dient dit type gazon 15–20 keer 
per jaar gemaaid te worden. Bij gebrek 
aan regenval, heeft het gazon ca. 20 mm 
water om de vier dagen nodig. Het is 
daarom aan te bevelen om een automa-
tische bewateringsinstallatie te plaatsen. 

Verharde oppervlakken geven over het 
algemeen een zeer grote piek in de 
waterafvoer. Vanwege de gebruiksdruk 
is het niet mogelijk om ieder oppervlak 
voldoende waterdoorlatend te maken. 
Echter voor minder intensief gebruikte 
parkeerplaatsen en nooduitritten bestaan 
verschillende oplossingen voor onder-

gronden met vegetatie.  
Zoals de beelden hieronder tonen, bestaat 
er een scala aan mogelijkheden. Het  
begroeide deel kan zich beperken tot 
groen in de voegen tot een volwaardige 
begroening met behulp van kunststof 
gazonroosters. Er zijn zelfs mogelijkheden 
met een relatief lage opbouw zonder be-

wapening, zoals hier op de foto – steen-
slaggras. Een milieuvriendelijke oplossing 
die weinig eisen aan onderhoud stelt en 
daarmee een voordelig alternatief vormt. 
Echter, dergelijke opbouwtypes zijn niet 
geschikt voor regelmatig gebruik.

Hoe hoog mag de gebruiksdruk 
op EcoRasen zijn?

Personenauto’s tot 3 t:*  
tot 5 passages per dag c.q. parkeertijd 
van max. 8–10 uur

Vrachtwagens tot 7,5 t: 
tot 2 passages per dag c.q. parkeertijd 
van max. 8–10 uur

Vrachtwagens > 7,5 t: 
Alleen in nood

* afhankelijk van het merk

Voorbeeld van een systeemopbouw groen + park

Uw moeite wordt beloond met een fraai 
uitziend gazon.
Plaatsen van voorbegroeide roosters 
is ook mogelijk op gewone aarde. 
Het gebruik hiervan is met name zeer 
geschikt voor parkeerruimte waarvan 
weinig gebruik wordt gemaakt. De zones 
bij de ingang worden op klassieke wijze 
bestraat of geasfalteerd.
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EcoRasen

Funderingslaag met Zincohum, 2–3 cm

Funderingslaag met vegetatietechnische 
eigenschappen*)
Hoogte min. 15 cm

Systeemfilter TG
Stabilodrain® SD 30, uitgevuld met split
Isolerende beschermmat ISM 50
Scheidings- en glijvlies TGF 20

Dak met wortelvaste dakbedekking

*) Samenstelling: 

70 % granulaat 0/45

15 % teelaarde

15 % Zincohum

Korrelverdeling en waterdoorlatendheid conform 

FLL-aanbeveling ‘Begroeibare bestrating en dekken’.

vanaf 25 cm

eigengewicht des aufbaus:
ab 400 kg/m²



Asfaltlaag 

Betonlaag, gewapend 
Floradrain® FD 60  

Isolerende beschermmat ISM 50
Dak met wortelvaste dakbedekking

Ook voor asfaltverhardingen op, voor de brand-

weer toegankelijke wegen.

De opbouwvariant Floradrain® FD 60 
met druk verdelende betonlaag.

Voor de aanleg van zwaar belastbare 
rijverhardingen op platte daken met in-
tensieve begroening, biedt de combinatie 
van de beproefde Floradrain® FD 60 
elementen met een druk verdelende laag 
gewapend beton een goede variant om 
zwaar belaste rijverhardingen te realise-
ren. Met behulp van het FD 60 element, 
met royaal drainageprofiel, kunnen grote 
afwateringsafstanden onder het wegdek 
worden overbrugd. Om voldoende druk-
verdeling te kunnen garanderen, moeten 
de Floradrain® elementen met beton in 

de kwaliteit C25/30 of hoger worden uit-
gevuld. Vevolgens wordt een toplaag van 
8 cm aangebracht. In het midden van de-
ze 8 cm dikke deklaag dient een Q 257 
A wapeningsnet te worden geïntegreerd. 
De betonstaalnet wordt met behulp van 
afstandhouders verankerd. Om het risico 
op krimpscheuren te minimaliseren, die-
nen de steunplaten minimaal om de 5 m, 
in lengte- en breedterichting, van voegen 
te worden voorzien. Om te voorkomen 
dat hemelwater in het ballastmateriaal 
doorsijpelt, moeten de voegen vervolgens 
worden afgedekt met een filtervlies om 
uitspoeling te voorkomen. 

Halfverhardingen

De aanleg van halfverhardingen is mogelijk met behulp van Elastodrain®, 
Stabilodrain® en Floradrain®. In de regel wordt er voor de machine uitgewerkt en dient 
het materiaal laagsgewijs verdicht te worden.

Zowel onder de plantenbakken als onder de verharding werd een doorlopende drainage met Floradrain® FD 60 aangelegd.

Rijverharding met Floradrain® FD 60  
en vulbetonlaag

8 Kijk voor een uitgebreide beschrijving op: www.zinco.nl/productinformatie
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In principe is het mogelijk om op de 
funderingslagen van beton, die zijn 
aangebracht op de Floradrain® FD 60, 
één of meerdere dragende lagen aan 

Rijverharding
Dikte > 10 cm

Straatlaag (split of zand), 3–5 cm

Gewapend beton

Floradrain® FD 60
Isolerende beschermmat ISM 50

Dak met dakbedekking

te leggen van asfalt of van andere in de 
wegenbouw toegepaste materialen. Het 
spreekt voor zich dat hiervoor de meest 
uiteenlopende materialen gecombineerd 

kunnen worden. Het ZinCo Adviesbureau 
adviseert u graag bij uw objectspecifieke 
planning.

vanaf 27cm
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Gorch Fock Schule in Hamburg

In het kader van de uitbreiding van 
de Gorch-Fock-Schule in Hamburg-
Blankenese werd bij de bouwplannen 
ook een renovatie van de bestaande 
sportfaciliteiten meegenomen.

Om deze sintelbaan op het dak te kunnen 
realiseren, werd voor de systeemopbouw 
gebruik gemaakt van de extreem hoog 
belastbare Elastodrain® EL 202 elementen 
van gevulkaniseerd rubber. Om een 400 m² 
groot bescherm- en drainageniveau 
te creëren, werden de elementen op 

scheidings- en glijfolie geplaatst en aan 
elkaar gekoppeld. Daaroverheen werd 
een hittebestendig filterdoek geplaatst, 
waarop vervolgens een laag open asfalt 
werd gestort. Tot slot werd hierop de 
sintelbaan aangelegd.

30

Voorbeelden van creatieve oplossingen 
voor loop- en rijverhardingen op daken

Het Tivoli Congress Center en het 
Deense Staatsarchief in Kopenhagen

De daklandschappen op de beide ge-
bouwen beslaan in totaal een oppervlak 
van 15.000 m². Op het dak van het 
Staatsarchief overheersen plantenbedden 
en gazon (rechts op de achtergrond), het 
dak van het congresgebouw is voorzien 
van intensieve vegetatie en speelruimtes 
die worden doorkruist door granieten 
loopvlakken.

Over de luifel van het supermoderne 
gebouw loopt een sintelbaan, die vanaf 
de begroeide benedenverdieping doorloopt 
naar de klas- en groepsruimtes. De baan 
loopt vervolgens door, via de begroeide 
verdieping, richting het sportterrein.



Repsol Tower in Buenos Aires

Een 4.500 m² grote groene oase bovenop 
een parkeergarage, aan de voet van een 
160 meter hoog kantorencomplex als rust-
gevend middelpunt in de stad. Naast het 
planten van bomen en het aanleggen van 
gazons werden hier ook uitgebreide voetpa-
den en vlakken met glasgrind aangelegd.
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Subaru-gebouw in Singapore

Om potentiële klanten te verleiden tot 
de aankoop van hun auto’s, en in het 
bijzonder van de terreinwagens, liet 
een filiaal van het merk Subaru een 
presentatie- en testbaan op het dak 
aanleggen. Opvallend middelpunt op dit 
proefritdak is een doorrijdbare tunnel. 
De systeemopbouw met Elastodrain® 
EL 202 staat garant voor de stabiliteit 
van de constructie en zorgt voor de 
afvoer van grote, plotseling vallende 
hoeveelheden hemelwater. Tijdens 
de bouw werd het rendement van EL 
202 dankzij de grote drukstabiliteit en 
beschermende functie al duidelijk. Op 
het dak liggen naast een zandduin, 

steile op- en afritten, scherpe bochten, 
hellingen, golvingen en aflopende 
wegdelen. Om de horizontale 
schuifkrachten die bij het rijden 
worden veroorzaakt uit de buurt van 

de dakafdichting te houden, werd het 
scheidings en glijfolie TGF 20 onder de 
Elastodrain elementen geplaatst.



In deze brochure vindt u algemene 
informatie over het onderwerp Loop-  
en rijverharding op daken en dekken.

Voor projectgebonden advies voor uw 
daken staat het ZinCo-adviesbureau u 
met onze technische adviseurs met raad 
en daad te woord: van de detaillering tot 
en met het samenstellen van de  
bijhorende bestekteksten.

Kijk voor meer informatie op onze 
website:  
www.zinco.nl/productinformatie 

Neem vrijblijvend contact met ons op!
ZinCo Adviesbureau
Tel. +31 (0) 20 667 4852

Duurzame en technisch  
overtuigende oplossingen!
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