
ND Drainagesystemen 
voor berijdbare daken

de krachtpatsers 
onder de drainagesystemen



Extreem stabiele Drainagesystemen  
- ook bij dynamische belastingen 
- voor bebouwde en berijdbare oppervlakken

Hoe belangrijk is drainage en de stabiliteit daarvan voor bebouwde en berijdbare  
oppervlakken?

Een stabiel en door het systeem geteste opbouw voor de constructie van bebouwde en berijdbare oppervlakken is 
enorm belangrijk. Dit is de enige manier om onaangename verrassingen door losse of overspoelde verhardingen 
te voorkomen. Dit behoudt het gewenste imago van de omgevingsplanner en zorgt voor een langdurig gebruik. De 
dakbedekking dient ten alle tijden beschermd te worden. Op basis daarvan begint elke planning met de keuze van het 
juiste drainagesysteem. 

Afhankelijk van de drainagelengte en de gekozen verharding, inclusief de daarmee samenhangende keuze voor straat-
laag, funderingslaag en eventueel noodzakelijke uitvullaag, zal de drainagecapaciteit van de drainage worden bepaald. 
Omdat de afvoercapaciteit niet alleen wordt bepaald door het algemene ontwerp, maar vooral door de hoogte van het 
geselecteerde drainagesysteem, moet de druksterkte en de gekozen filterlaag veel aandacht krijgen. De druksterkte 
zorgt ervoor dat het drainagesysteem zijn vorm en dus ook zijn originele bouwhoogte behoudt, zelfs onder dynamische 
belastingen. De juist gekozen filterlaag in de vorm van een filterweefsel voorkomt verstopping en is geschikt om ingezet 
te worden onder mechanisch verdichte verhardingen. 

Om aan deze eisen te voldoen, heeft Nophadrain voor het berijdbare toepassingsgebied een speciale productserie, die 
in het systeem is getest, ontwikkeld. De drainagesystemen van de ND 600 serie, geschikt voor belastingsklassen N1, N2 
en N3, kenmerken zich door extreem hoge druksterkten van 900 en 1.200 kPa, die zelfs onder een vervorming van 10% 
nog steeds extreem hoog blijven (800 en 1.000 kPa).

Naast een uitstekende druksterkte is de ND 600 serie uitgerust met een speciaal CE-gemarkeerd monofilament filter-
weefsel. Dit weefsel combineert een hoge doorponsweerstand en een minimale rek, die de krachten kunnen weerstaan   
die worden veroorzaakt door statische en dynamische belastingen. Dit is ook het geval tijdens de installatie, omdat het 
filterweefsel namelijk ook bestand is tegen de spanningen van mechanische of dynamische compressie van de funde-
rinsglaag door middel van een trilplaat. Dit zorgt ervoor dat het filterweefsel niet wordt doorboord en de drainagelaag 
vrij blijft van extra vulmateriaal.
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Hoe belangrijk is de bescherming tegen 
mechanische belastingen?

Voor een optimale bescherming van de afdichting tegen 
beschadiging, moet deze niet alleen worden beschermd tegen 
mechanische effecten, maar ook tegen de krachten die ontstaan 
door zowel dynamische belastingen als statische belastingen. Om 
dit te realiseren, is de installatie van beschermende, scheidende 
en glijdende lagen absoluut aan te raden c.q vereist.

Daarom wordt in de Nophadrain Parkeerdaksystemen 
(belastingsklasse 2 en 3) het eerste gladde oppervlak van 
de glijlaag gevormd door de ND TSF-100 Glij- en Beschermfolie 
en het tweede oppervlak door de drukverdelende folie die 
bevestigd is aan de onderzijde van het ND Drainagesysteem (ND 
620 of ND 620hd). De ND TSF-100 Glij- en Beschermfolie vervult 
in de Nophadrain Parkeerdaksystemen tevens de functie  van 
scheidingslaag. 

Bij een omgekeerd dak bestaat de glijlaag uit twee lagen ND TGF-
20 Scheidings- en Glijfolie, die onder de thermische XPS-isolatie 
worden aangebracht. Bij dit type constructie worden de ND 600sv en 
ND 600hdsv Drainagesystemen ingezet omdat zij aan de onderzijde 
voorzien zijn van een dampdoorlatend beschermvlies in plaats van 
een glijlaag. 

ND TSF-100 Glij- en Beschermfolie

ND TGF-20 Scheidings- en GlijfolieGrafiek: Materiaalkeuze– HDPE versus HIPS  



Let’s rock & roll

3 in 1 product

1. Geweven monofilament filterweefsel 
met 10 cm overlap

Noppenfolie (met of zonder perforaties) 
met ca. 12 mm hoge noppen

Niet-geweven beschermingsgeotextiel of 
drukverdelende glijfolie 

2.

3.

A.

B.

C.

1.

2.

D.

A.) Plaats een baan ND 
Drainagesysteem met de 
kant van de flensnaad (streep 
zonder noppen) en een baan 
ND Drainagesysteem met de 
kant zonder flensnaad naast 
elkaar.

B.) Trek aan beide kanten ca. 
10 cm van het weefsel van de 
noppen af en vouw het terug.

C.) Plaats de eerste rij 
noppen van de noppenfolie 
zonder flenskant bovenop op 
de eerste rij noppen van de 
noppenaan met de flensnaad. 
Dit zorgt voor een duurzame 
aansluiting tussen de twee 
banen drainagesysteem.

D.) Creëer als laatste stap een 
dubbele geotextiel-overlap om 
de drainage veilig te stellen.

Makkelijker
te vervoeren

Eenvoudiger 
uit te rollen

Sneller te 
installeren

Gewoonlijk worden filterlagen thermisch bevestigd aan de 
noppenkern. Nophadrain heeft juist besloten om dit niet te 
doen om zo schade aan de mechanische en hydraulische 
eigenschappen van de geotextielen en de noppenfolie te 
voorkomen. In plaats van thermische bevestiging worden 
de geotextielen bij de ND Drainagesystemen verlijmd op de 
kern van de noppenfolie. Deze methode biedt ook enorme 
voordelen tijdens de installatie. Zo kunnen zijnaden en 
voegen optimaal worden verbonden, overlappingen worden 
uitgevoerd. Zo blijft de drainagecapaciteit optimaal. 

Voordelen van rollen

Verlijmd, 
niet thermisch 

bevestigd

De krachtpatsers onder de drainagesystemen
Door de optimale combinatie van filter-, drainage- en beschermlaag zijn de ND 600 
serie Drainagesystemen altijd perfect op de eisen afgestemd.

De drainagelaag - der kern maakt het verschil
Welke toepassing u ook heeft, wij hebben de oplossing. Door verschillende druksterktes en 

uitrustingen van de kern, met of zonder gaten, te combineren, bepaalt u de prestaties van de kern.

De Filterlaag - robust en veelzijdig
Alle drainagesystemen van de ND 600 serie zijn voorzien 

van een monofilament filterweefsel.

De beschermlaag - voor het welzijn van de dakbedekking
Ook hier heeft u de keuze. U beslist of u de beschermlaag afzonderlijk wilt plaatsen of dat u de 

beschermmlaag, in de vorm van een glijfolie of dampdoorlatend vlies, verlijmd wilt hebben op de 
kern van het drainagesysteem.

+

+

Met glijfolie

Met dampdoorlatend bescherm
vlies

Zonder bescherm
laag

900 kPa 1.200 kPa

Zonder gaten

Met gaten



Over het project
Meerrijk in Eindhoven is een opvallende verschijning in het stadsbeeld van Eindhoven. Appartementen, woningen en 
winkels, weids opgezet in het groen en omringd door water. In de eerste instantie zie je niet dat onder de gehele opper-
vlakte van de wijk zich een parkeergarage bevindt. Bovenop de ondergrondse parkeergarage is een berijdbare verhar-
ding gecombineerd met grote plantvakken. Er is gekozen voor het Nophadrain Parkeerdaksysteem, dat bestaat uit o.a. 
het ND 620hd Drainagesysteem en de ND TSF-100 Glij- en Beschermfolie. Dit systeem maakt de promenade op het dak 
toegankelijk voor zwaar vrachtverkeer, zodat de winkels dagelijks bevoorraad kunnen worden of zodat hulpdiensten de 
promenade op het dak kunnen bereiken. Een slim systeem, onder een slim opgezette wijk in Eindhoven.

Facts and figures: 
• 2011, Eindhoven (NL)
• Ontwerp - VHP
• Opdrachtgever - ASR Vastgoed
• Aannemer - Van Straten Bouw
• Realisatie - Rooise Wegenbouw BV 

& M.J. van Kaathoven BV
• Oppervlakte - ca. 15.000 m²
• Toegepaste ND producten 

 - ND 620hd Drainagesysteem 
 - ND TSF-100 Glij- en Beschermlaag

Projektreferentie
‘Meerrijk’ 

ND 620hd 
Drainagesysteem

ND TSF-100
Glij- en 

Beschermfolie

• Enorm robuust 
Het speciale monofilament filterweefsel 
maakt het mogelijk om de funderingslaag 
of straatlaag direct op het drainagesysteem 
aan te leggen.

• Klaar voor installatie 
Het filterweefsel is speciaal ontwikkeld voor 
de toepassing en tegen spanningen tijdens 
installatie van b.v. een trilplaat die gebruikt 
wordt om de funderingslaag aan te trillen.

 
• Extrem sterk 

Met druksterkten van 900 of 1.200 kPa (af-
hankelijk van de productkeuze) ontworpen 
voor maximale stress en constante draina-
geprestaties.

• Zeer stabiel 
Zelfs bij een vervorming van 10% is de 
druksterkte 800 of 1.000 kPa  waardoor een 
optimale afvoerprestaties behouden blijft.

• Veelzijdig 
Het brede assortiment maakt het gebruik 
voor een breed scala aan dakconstructies en 
belastingsklassen mogelijk.

• Efficiënt 
Het 3-in-1-ontwerp als sandwichelement op 
rol maakt een snelle en eenvoudige installa-
tie mogelijk.

• Getest in het systeem 
U kunt bij ons een testrapport opvragen 
over de functionaliteit en de stabiliteit van 
het systeem onder dynamische belastingen. 
Dit praktijkonderzoek is uitgevoerd door de 
Technische Universiteit van München (DE).

• Duurzaam 
De geringe bouwhoogte zorgt ervoor dat er 
zo min mogelijk kunsstof en energie wordt 
gebruikt bij de productie. Ondanks de ge-
ringe bouwhoogte zijn de prestaties van het 
product zeer hoog.

De voordelen op een rij

Getest in het 
systeem

1.200 kPa



“We werken graag met Nophadrain omdat drainagesystemen van Nophadrain als een 
van de eersten CE-gemarkeerd waren. Bovendien kan de installatie van de ND Draina-
geystemen snel worden uitgevoerd omdat het sandwichelementen zijn. Pure tijdwinst 

voor de aannemer en dus een kostenbesparing.“ - Leo Koster, DDC

Fact and figures
• 2009, Spijkenisse (NL)
• Ontwerp - Jorissen Simonetti Architecten
• Opdrachtgever - Woonbron Spijkenisse
• Aannemer - Van Dijk Maasland
• Distributeur - Drain Design Construct BV
• Oppervlakte - 3.200 m²
• Toegepaste ND producten: 

 - ND 620hd Drainagesysteem 
 - ND TSF-100 Glij- en Beschermfolie 
       - ND WSM-50 Waterreservoirplaat

Tijdens de 
aanleg 
in 2009

Projectreferentie 
‘De Zomertuinen’

10 years after realization

“DDC Heinenoord werkt al meer dan 11 
jaar samen met Nophadrain. Inmiddels 
zijn er vele mooie projecten uitgevoerd 
waarbij onze producten in vele combi-

naties zijn toegepast”

2019, 
10 jaar na de 

aanleg 

Nophadrain geeft het woord aan haar 
partner, Drain Design Construct BV: 

“Als importeur en fabrikant van onder andere lijn- 
afwateringssystemen werden wij in 2008 gevraagd een 
voorstel te doen voor de afwatering van het nagenoeg 
volledig verharde plein bovenop het berijdbare dek van het 
Woonzorgcomplex Wozoco de Zomertuinen.

Naast de lijngoten zijn er ook dakkolken in het ontwerp 
opgenomen. Omdat het regenwater bij geringe regenval 
niet afstroomt naar deze afwateringspunten, moest ook 
voor het niet afstromende regenwater een voorziening 
worden getroffen. 

Het water dat door de voegen van de straatstenen sijpelt 
zou in de onderlaag kunnen blijven staan en zou schade 
kunnen veroorzaken. Denk hierbij aan vorstschade of 
instabiliteit van de onderlaag waardoor verzakking van de 
verharding kan optreden.

Om dit probleem op te lossen, stelden we het ND 620hd 
Drainagesysteem van Nophadrain voor. Het bestaat uit 
drie elementen: een filterweefsel, een noppenfolie en een 
glijfolie. Het filterweefsel zorgt ervoor dat het zand niet de 
noppenfolie kan blokkeren. De noppenfolie transporteert 
het water namelijk horizontaal van het dak af. 

De glijfolie van het ND 620 Drainagesysteem zorgt in com-
binatie met de ND TSF-100 Glij- en Beschermfolie ervoor 
dat de dynamische belastingen die veroorzaakt worden 
door het rijden en remmen van auto’s en vrachtverkeer de 
onderliggende dakbedekking niet beschadigen.

Met het inmiddels beproefde standaardconcept waar 
zowel het water vanuit de goot en dakkkolk en het wa-
ter uit het drainagesysteem samen in een dakdoorvoer 
instroomt, wordt het regenwater uiteindelijk van het dek 
afgevoerd. 

Wij hebben voor de Nophadrain producten gekozen 
omdat de producten als een van de eersten een CE- 
markering hadden en dat daarmee de hoge kwaliteit 
bewezen wordt. Bovendien kan de installatie van de ND 
Drainageystemen snel worden uitgevoerd omdat het 
sandwichelementen zijn. De noppenfolie kan samen met 
zowel het geweven filterweefsel als de glijfolie in één keer 
kan worden uitgerold. Pure tijdswinst voor de aannemer. 
En dat tegen marktconforme prijzen.”



Notities

Over het project 
Tussen de appartementen en huizen van project De Bloem is een ondergrondse parkeergarage aangelegd. Het hele 
project vormt een grote bloem (Bloem). Het ND 620hd Drainagesysteem in combinatie met de ND TSF-100 Glij- en  
Beschermfolie zijn toegepast om een berijdbare verharding als dak van de ondergrondse parkeergarage te creëren. 
Voor de groene zones is er gebruik gemaakt van het ND 4+1 Drainagesysteem.

Facts and figures:
• 2014-2018, Rijnsburg
• Ontwerp - KOW
• Opdrachtgever - De Raad Bouw BV
• Realisatie - Flora Nova BV
• Oppervlakte - ca. 6,000 m2

• Toegepaste ND producten: 
 - ND 620hd Drainagesysteem 
 - ND 4+1 Drainagesysteem 
 - ND TSF-100 Glij- en  
    Beschermfolie

Projectreferentie
‘De Bloem’ 
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Nophadrain BV

Bezoekadres
Mercuriusstraat 10
6468 ER  Kerkrade
Nederland

Postadres
Postbus 3016
6460 HA  Kerkrade 
Nederland 

T: +31 (0)45 535 50 30
F +31 (0)45 535 39 30 
E: info@nophadrain.nl

www.nophadrain.nl

Meer informatie?
Neem contact met ons op!

Voor groendaken 
raden wij 

onze sterke
ND 4+1h of ND 5+1 
Drainagesystemen

aan. 

Tel. +31 (0)45 5355030
Email: info@nophadrain.nl


