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BetonRestore renoveert parkeerdaken Zilverpark en Neringdek

Parkeerdaken Lelystad:
unieke uitdaging
Om te zeggen dat het in één moeite doorging, is misschien wat overdreven, maar
handig was het wel. De gemeente Lelystad
wilde begin dit jaar twee parkeerdaken
laten renoveren die hemelsbreed niet meer
dan 300 meter van elkaar vandaan liggen.
BetonRestore voerde beide projecten gelijktijdig uit. ‘Op sommige momenten konden we heel efficiënt mankracht uitwisselen, dat houdt het tempo er in’, vertelt Erik
Colijn, directeur van BetonRestore.
Beide projecten waren een behoorlijke uitdaging. Het 3.400 m2 grote parkeerdak
Zilverpark was een complexe klus vanwege
de lichte constructie van het gebouw.
Hierdoor lag er tijdens de uitvoering een
strikt maximum op de toelaatbare belasting
van het parkeerdak. Zwaar materieel was uit

Vraag, na een lekkage, twee dakbedekkingsbedrijven om een inspectie en een advies. De ene maakt een insnijding en meldt
dat het isolatiepakket nat is; de andere
maakt een insnijding op een andere plek
en treft een droog isolatiepakket aan. Het
eerste bedrijf zal een complete dakrenovatie adviseren, het tweede bedrijf zal
slechts een deel van het dak willen vervangen. Kan dat niet nauwkeuriger?
Ja, dat kan, met de hydrotector. Een relatief
eenvoudig, maar hoogwaardig systeem op
basis van neutronentechnologieën om natte
isolatie te onderscheiden van droge isola-

den boze, evenals materieel dat teveel trillingen zou veroorzaken. Erik Colijn geeft toe
dat het zelfs voor BetonRestore een uniek
project was. ‘Tijdens het gehele traject
werkten we nauw samen met diverse experts.
We zijn heel nauwkeurig en met behulp van
hoogwaardige materialen en materieel te
werk gegaan.’
TWEE SYSTEMEN De renovatie van het

3.400 m2 grote parkeerdak van parkeergarage Neringdek was om heel andere redenen een unieke uitdaging. Daar moest
BetonRestore twee verschillende systemen
inzetten: het PD 90 systeem en het PD 90
lichtgewicht systeem. Een deel van het dak
is namelijk geïsoleerd en een deel niet.
Vanwege het verschil in draagkracht van de
onderconstructie is daarom voor het on-

De parkeerdaken Zilverpark (l) en Neringdek (r)

geïsoleerde dakdeel de keuze gevallen op de
gewichtsbesparende dakbestrating. Het was
de eerste keer dat BetonRestore op één parkeerdak met twee verschillende systemen
werkte. Verder realiseerde BetonRestore
hier het nieuwe ontwerp van de afwerking
voor het 3.700 m2 grote overkapte deel van
de parkeergarage, inclusief de hellingbaan.
Erik Colijn is blij dat BetonRestore voor deze
twee projecten ingezet is. ‘Hier kunnen we
echt mee laten zien wat we kunnen. De opdrachtgever kiest duidelijk voor kwaliteit en
dat kunnen wij leveren, al zeg ik het zelf!’

Complete renovatie of plaatselijk
vernieuwen? Geen vraag meer!
tie. Dat is vooral erg handig op daken waarvan vermoed wordt dat slechts een deel van
de isolatie is verzadigd met water. De hydrotector brengt dat nauwkeurig in kaart. Vaak
zal daarna blijken dat slechts een deel van
het dak aan vervanging toe is. En dat scheelt
behoorlijk in de kosten!
OOK KRITISCHE PLAATSEN De Hydrotector

meet via een vast patroon en kan ook kritische plaatsen zoals loodslabben, dakranden
en afvoeren inspecteren. Slechts twee dakinsnedes zijn nodig: op de plekken waar de
hoogste en de laagste waarden zijn gemeten. De metingen van de Hydrotector kunnen vervolgens nauwkeurig aangeven waar
de scheidslijn tussen natte en droge isolatie
zich bevindt.

Consolidated (vestiging Raalte) stond met de
Hydrotector op de BouwRelatiedagen in Hardenberg

Consolidated is het enige dakbedekkingsbedrijf in Nederland dat een Hydrotector
heeft en ermee mag werken. Speciaal opgeleide medewerkers verrichten de onderzoeken.

Uitdraai van een Hydrotectoronderzoek
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