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H O E  D E Z E  H A N D L E I D I N G  T E  G E B R U I K E N

EXTRA SERVICE & INFORMATIEBESTEKTEKSTEN, DETAILS EN DATABLADEN

"Altijd een economisch en technisch verantwoord systeem" 
- dat is het motto van de nieuwe Ontwerp- en Technische 
handleiding van Optigroen

Het "hart" van deze ontwerpondersteuning vormen de Op-
tigroen systemen voor de tien belangrijkste toepassingen. 
Voor de meeste projecten vindt u hier een geschikte oplos-
sing die ook de opdrachtgever zal overtuigen.

Het overzicht van de tien Optigroen systemen treft u aan 
op pagina 8 en 9. De systeemoverzichten zijn voorzien van 
een symbool, een referentiefoto en de belangrijkste tech-
nische parameters. Aan de hand van het SYMBOOL, het 
paginanummer en de tabbladen aan de rechterzijde van de 
pagina vindt u snel en doeltreffend het gewenste systeem. 
De daarop volgende pagina`s vindt u een toelichtende be-
schrijving van de belangrijkste functies en producten van 
elk systeem. Vanaf pagina 60 treft u de producten aan 
voorzien van een afbeelding en de belangrijkste technische 
parameters. De constructieve randvoorwaarden voor het 
ontwerp van een duurzaam dak- en gevelbegroeiingssys-
teem kunt u terugvinden vanaf pagina 94. Vervolgens treft 
u vanaf pagina 96 informatie aan met betrekking tot de 
aanleg, onderhoud en garantievoorwaarden van de syste-
men. Tot slot vindt u op pagina 104 onze contactgegevens.

INLEIDING

WEBCODE OM OP ONZE WEBSITE DIRECT 
NAAR DE UITGEBREIDE INFORMATIE TE GAAN!

Let op dit pictogram! 

  Serviceknop
Optigroen Dak- en Gevelbegroeiing biedt 
naast beproefde producten en systemen ook 
vele kosteloze services aan.

 info@optigroen.nl

WEBCODE: web143
Rechtstreeks invoeren via www.optigroen.nl

In deze ontwerp- en technische handleidingen worden de 
FLL SBR richtlijnen aangehouden. 

Daarnaast hebben wij de plicht om, in relatie tot het pro-
ject, op de hoogte te zijn van de actuele status van de tech-
niek en eventueel ook andere richtlijnen, normen en wetten 
toe te passen in ons systeemadvies. De ervaringsgegevens 
van Optigroen hebben vooral betrekking op het gebied in 
en rond Midden Europa. Voor landen buiten deze regio moet 
er rekening worden gehouden met afwijkende parameters. 
Drukfouten en wijzigingen verbehouden. 
De actuele stand van zaken treft u aan op www.optigroen.nl 
en www.optigreen.be.

GESTRUCTUREERD ZOEKEN NAAR HET 
GEWENSTE SYSTEEM

Actuele standaard bestekteksten, technische tekeningen 
en product databladen kunt u vinden op: 
www.optigroen.nl en www.optigreen.be.

Snel zoeken op onze  
website!

1. code ingeven
2. alle informatie en details 
in 1 overzicht!
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Samenwerkingsverbanden

Optigroen partnerverband
Optigroen werkt in franchiseverband met een vast netwerk 
van partners (dealers), waardoor er systemen kunnen wor-
den aangeboden in plaats van producten. Naast de aanleg 
is ook het onderhoud van belang om het functioneren van 
het systeem te waarborgen. De Optigroen partners zijn uw 
deskundigen op het gebied van advies, aanleg en onder-
houd en kunnen u op al deze vlakken van dienst zijn.

Collectief onderzoek
De vraag naar dak- en gevelbegroeiingssystemen is groei-
ende en daarmee groeit ook de behoefte aan onderzoeks-
gegevens die betrekking hebben op de prestaties van de 
systemen. Denk hierbij aan onderzoeken die betrekking 
hebben op technische aspecten, maar ook onderzoeken 
die betrekking hebben op ecologische en economische 
aspecten. Optigroen neemt daarom zelf het initiatief om 
onderzoeken op te starten (waterretentie, windbelasting 
biodiversiteit, thermische regulatie), maar daarnaast 
neemt Optigroen ook actief deel aan onderzoeken op ini-
tiatief van bijvoorbeeld universiteiten en overheidsinstel-
lingen.

Integraal onderwijs
Optigroen Benelux is in de Benelux betrokken als docent 
bij verschillende opleidingen (IPC, BDA, WUR) en als advi-
seur bij verschillende adviescommissies (FLL, SBR, NEN). 
Daarnaast doen zowel MBO, HBO als Universiteiten regel-
matig een beroep op de kennis, kunde en ervaring van Opti-
groen door ons uit te nodigen als gastdocent. 

Participatie
Optigroen heeft duurzame samenwerkingsverbanden voor 
een integrale benadering met betrekking tot de mogelijkhe-
den voor dak- en gevelbegroeiingssystemen. 

Service

Handleiding
De ontwerp- en technische handleiding dak- en gevelbe-
groeiing geeft u een globaal overzicht van de systeemprin-
cipes van de meest toegepaste Optigroen systemen. Het 
geeft inzicht met betrekking tot de mogelijkheden en helpt 
u op weg om een systeemkeuze te maken.

Optigroen website (www.optigroen.nl)
De informatie uit de ontwerp- en technische handleiding 
is ook terug te vinden op de Optigroen website. Daarnaast 
zijn er op de website een veelvoud aan digitale bestanden 
te downloaden die u kunnen ondersteunen tijdens het ont-
werpproces. Denk hierbij aan checklisten, besteksteksten, 
CAD-details en productbladen. Verder zijn er op de website 
ook vele referentieprojecten terug te vinden. 

Bedrijfsprofiel

Bestaande kennis en technieken combineren met innovatie! 
Dat is het grondbeginsel van het Duitse Optigrün Interna-
tional AG. Als één van de eerste toonaangevende onderne-
mingen in de dak- en gevelbegroeiingsbranche combineren 
wij ruim 40 jaar kunde en ervaring met uw behoeften. Des-
kundig advies en uitstekende kwaliteit van de systemen, 
producten en uitvoering hebben daarom de hoogste priori-
teit in de filosofie van de onderneming. Ruim 130 regionale 
dealers in 16 landen bieden in onze innovatieve franchise-
organisatie optimale service bij het adviseren, de aanleg 
en het onderhoud van onze dak- en gevelbegroeiingssyste-
men. 
Wij willen bijdragen aan het feit dat dak- en gevelbegroei-
ing een hogere prioriteit krijgen in onze samenleving. Naast 
activiteiten in Europa is Optigrün International AG ook ac-
tief in Noord-Amerika en Azië. Zo wordt er momenteel jaar-
lijks wereldwijd ruim 2,5 miljoen vierkante meter dak- en 
gevelbegroeiing gerealiseerd met het Optigroen systeem.
Optigrün International AG is in de Benelux actief onder de 
naam Optigroen Dak- en Gevelbegroeiing met 12 partner-
bedrijven. Het hoofdkantoor in de Benelux is gelegen in 
Amersfoort, Nederland, waar men terecht kan voor alle vor-
men van projectondersteuning.

Bedrijfsfilosofie

Samen – Duurzaam – Verder! 
Dat is het motto van Optigroen!

Optigroen samen met u en onze partners, maar ook met
de wetenschap, de overheid en het onderwijs. Duurzaam
met betrekking tot de kwaliteit van onze systemen en de
mogelijkheden om een duurzame leefomgeving te realise-
ren, waarbij gebouwen en groen met elkaar zijn verweven.
Verder met het oog op de toekomst en voorsprong op het
gebied van kwaliteit, kunde, ervaring, innovatie en service.
Hiermee streven wij ernaar u optimaal te voorzien in uw 
behoefte. Optigroen verkoopt geen producten, maar sys-
temen. Dat betekent dat wij naast de kwaliteit van de pro-
ducten ook zorg dragen voor de kwaliteit van het proces 
om te komen tot een duurzaam systeem. Optigroen biedt 
een uniek serviceaanbod van het ontwerp tot en met de 
aanleg en het onderhoud. De Optigroen filosofie achter de 
systemen is gebaseerd op het kopiëren van de natuur. De 
verschillende Optigroen systemen worden samengesteld 
op basis van de standplaatseisen van de begroeiing. Het 
doel is om zoveel mogelijk met natuurlijke materialen een 
groeiplaats te creëren waar de natuurlijke omstandigheden 
optimaal worden nabootst. Zo wordt er aangestuurd op een 
biologisch evenwicht, waarmee het zelfregulerend vermo-
gen van het systeem wordt geoptimaliseerd. Dit betekend 
dat het systeem minimaal onderhoud behoeft en voldoende 
weerstand kan bieden tegen extreme weersomstandighe-
den en ziekteverwekkers. 

Zelfs na de levenscyclus in het groendak kunnen de mate-
rialen weer worden gerecycled, waardoor de belasting voor 
het milieu worden beperkt tot een minimum.
De geldende FLL-richtlijnen voor het toepassingsgebied
dak- en gevelbegroeiing worden door Optigroen op alle
punten nageleefd. Deze richtlijnen worden door onafhanke-
lijke onderzoeksinstellingen bewaakt en bevestigd door
middel van keuringsverklaringen. De tien jaar garantie op 
alle Optigroen systemen onderstreept de hoge kwaliteit-
seisen. De kwaliteit binnen het Optigroen partnerverband 
wordt gegarandeerd door regelmatige scholing.

People Planet Profit

Optigroen neemt de verantwoordelijkheid voor de effecten 
van haar bedrijfsactiviteiten op mens, milieu en bedrijfs-
voering door bewuste keuzes te maken en een balans te 
creëren tussen People, Planet en Profit. Maatschappelijk 
verantwoord ondernemen is een beleid zonder eindbestem-
ming. De doelen die worden nagestreefd veranderen in de 
tijd en met elke beslissing. Optigroen zoekt daarom con-
stant naar haalbare stappen om de maatschappelijke ver-
antwoordelijkheid vorm te geven.
  
People:
Het ideale personeelsbestand is een perso-
neelsbestand met zoveel mogelijk afspiege-
ling van de samenleving. Zo zijn er binnen de 
organisatie verschillende meningen en talen-
ten vertegenwoordigd, waardoor Optigroen optimaal kan 
inspelen op vragen en ontwikkelingen uit de maatschappij. 

Planet:
Optigroen gaat bewust om met de planeet 
door energie te besparen en onvermijdelijke 
uitstoot te compenseren. Daarnaast zijn alle 
producten die in de systemen worden toege-
past herbruikbaar en de materialen waaruit deze zijn ver-
vaardigd recyclebaar.

Profit:
Optigroen werkt aan de vergroting van de 
werkgelegenheid, de verhoging van het op-
leidingsniveau en de verbetering van de ar-
beidsomstandigheden. De arbeid binnen het 
economisch kapitaal van Optigroen Benelux refereert aan 
het vermogen van de mens om een bijdrage te leveren aan 
het productieproces van goederen en diensten. De kwaliteit 
van Optigroen (kennis, ervaring, creativiteit) en de beschik-
baarheid van werkgelegenheid door Optigroen en haar 
partners samen met hun klanten is dan ook een cruciale 
factor voor een gezonde economie.

Projectadvies
De systemen zoals beschreven in de ontwerp- en tech-
nische handleiding en de website betreffen de ba-
sisprincipes, maar men moet zich realiseren dat een 
systeemprincipe altijd in een bepaalde context wordt toe-
gepast. Wil men de systemen optimaal afstemmen op de 
context waarin deze zal worden toegepast dan is het raad-
zaam om contact op te nemen met ons kantoor. Een Opti-
groen adviseur kan dan bij u op kantoor langskomen voor 
een kosteloos en vrijblijvend projectadvies op maat. Ver-
volgens wordt er naar aanleiding van het gesprek binnen 
een afgesproken termijn een adviesrapport toegestuurd, 
waarin alle relevante aspecten nog eens kort en bondig 
worden toegelicht. Afhankelijk van de complexiteit van 
een aanvraag is het ook mogelijk om via de telefoon en of 
e-mail een projectadvies af te geven. Prijsindicaties kunnen 
wij afgeven, maar offertes kunnen alleen via onze partners 
worden opgevraagd.

Bestekservice
Wij beschikken over de kennis, kunde en software om u 
snel en eenvoudig te voorzien van de juiste bestekteksten. 
De besteksteksten kunnen wij aanleveren in de volgende 
bestandtypen: KPD, SUF, DOC of PDF. Wij kunnen desge-
wenst ook bestekteksten op maat voor uw project aanleve-
ren. De bestekteksten van onze standaard systemen kunt u 
vinden op onze website www.optigroen.nl

Garantie
Optigroen kan u de volgende garanties aanbieden:
• 10-jarige productgarantie
• 10-jarige verzekerde garantie
• 10-jarige all-inn verzekerde projectgarantie

Op al onze producten is een 10-jarige productgarantie van 
toepassing. Hiermee garanderen wij dat al onze produc-
ten, mits correct ingebouwd, 10 jaar lang conform de eisen, 
richtlijnen en daar waar ze voor bedoelt zijn zullen functio-
neren. De 10-jarige verzekerde garantie kunnen wij afgeven 
wanneer er een Optigroen systeem is aangebracht door een 
Optigroen partner en hier een 10-jarig onderhoudscontract 
op wordt afgesloten.
De 10-jarige all-inn verzekerde projectgarantie kunnen wij 
aanbieden in combinatie met diverse dakbedekkingspro-
ducten, zodat uw dakbedekking en dakbegroeiingssysteem 
bij schade in één polis is ondergebracht.

INLEIDING
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D E  P O S I T I E V E  A S P E C T E N  S P R E K E N  V O O R  Z I C H

WAAROM DAK- EN GEVELBEGROEIING?

Bescherming dak- en gevelconstructie 
Dak- en gevelbegroeiing beschermen de 
schil van gebouwen tegen extreme tem-
peratuurverschillen, UV-straling, en fy-
sieke beschadigingen. 

Waterretentie. 
Extensieve dakbegroeiingen houden on-
geveer 40 – 80 % van de jaarlijkse neer-
slag vast en intensieve dakbegroeiingen 
zelfs 80 – 99 %. 

Reductie piekafvoer hemelwater 
Hemelwateroverlast door hevige regenval 
wordt met dakbegroeiing 50 – 100 % ver-
minderd door een vertraagde afvoer naar 
de riolering. 

CO2

Verbetering micro/macro klimaat 
Dak- en gevelbegroeiing hebben een koe-
lend effect door evaporatie en transpira-
tie van water. 

Rendementsverhoging zonnepanelen 
Het koelende effect van de dakbegroeiing 
heeft een gunstig effect op de zonnepane-
len en kan resulteren in een rendements-
verhoging tot 5 %. Daarnaast zal het 
verouderingsproces worden vertraagd. 

Luchtzuivering  
Het binden van schadelijke gassen en fijn-
stof door dak- en gevelbegroeiing draagt 
bij aan een gezonde luchtkwaliteit. 

Regulatie warmte/koude
Dak- en gevelbegroeiing werken in de 
zomer als hitteschild en in de winter als 
koudeschild. 

Ecologische compensatie 
Dak- en gevelbegroeiing dragen bij aan 
een duurzame leefomgeving door moge-
lijkheden te creëren voor flora en fauna  
om zich te voeden, te vestigen en voort te 
planten. 

Duurzame leefomgeving
Dak- en gevelbegroeiing verbeteren de 
leefomgeving als onderdeel van het duur-
zaam bouwen. Het resultaat is duurzame 
waardecreatie. sowie Begegnungsstätte.

Multifunctioneel ruimtegebruik
Vooral in de stedelijke omgeving wordt 
ruimte steeds schaarser en bieden daken 
en gevels een groot potentieel om func-
ties te combineren.

Geluidsisolatie 
De massa en de structuur van het sys-
teem dragen vooral in de stedelijke 
omgeving bij aan het verminderen van 
lawaai wat kan oplopen tot een reductie 
van 50 dB.

Bescherming tegen straling
Dak- en gevelbegroeiing bieden bescher-
ming tegen elektromagnetische straling 
van buitenaf. 
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OPTIGROEN "ECONOMISCH DAK" 
Gewicht systeemopbouw: ca. 90 – 140 kg/m2

  ca. 0,9 – 1,4 kN/m2

Dikte systeemopbouw: 8 cm
Vegetatievorm: mos-sedum-kruiden
Waterretentie: ca. 50 – 60 %
Ecologische waarde: 
Kostenfactor: 

OPTIGROEN "VERBLIJFSDAK" /
OPTIGROEN "DAKMOESTUIN"
Gewicht systeemopbouw:  ca. 320 – 680 kg/m2

  ca. 3,2 – 6,8 kN/m2

Dikte systeemopbouw:  26 – 47 cm
Vegetatievorm: vaste planten-
  heesters  
Waterretentie: ca. 70 – 95 %
Ecologische waarde:  
Kostenfactor:  

Optigroen "HELLEND DAK"
Gewicht systeemopbouw: ca. 100 – 130 kg/m2

  ca. 1,0 – 1,3 kN/m2

Dikte systeemopbouw: 8 – 10 cm
Vegetatievorm: mos-sedum-kruiden- 
  grassen
Waterretentie: ca. 40 – 60 %
Ecologische waarde:  – 
Kostenfactor:  –  
 

OPTIGROEN "NATUURDAK"
Gewicht systeemopbouw: ca. 100 – 300 kg/m2

  ca. 1,0 – 3,0 kN/m2

Dikte systeemopbouw: 10 – 25 cm
Vegetatievorm: sedum-kruiden-  
  grassen-vaste 
  planten-heesters
Waterretentie: ca. 60 – 70 % 
Ecologische waarde: 
Kostenfactor:  

OPTIGROEN "VERKEERSDAK"
Gewicht systeemopbouw: ca. 250 – 1000 kg/m2

  ca. 2,5 – 10,0 kN/m2

Dikte systeemopbouw: 12 – 50 cm
Ecologische waarde:  (variant Groen)
Kostenfactor:  – 

OPTIGROEN "LICHTGEWICHT DAK"
Gewicht systeemopbouw:  ca. 50 kg/m2

  ca. 0,5 kN/m2

Dikte systeemopbouw: 5 cm
Vegetatievorm: mos-sedum
Waterretentie: ca. 40 – 50 %
Ecologische waarde: 
Kostenfactor:  

OPTIGROEN "DAKPARK"
Gewicht systeemopbouw:  ca. 530 – 1.300 kg/m2

  ca. 7,0 – 13,0 kN/m2

Dikte systeemopbouw:  42 – 100 cm
Vegetatievorm:  vaste planten-heesters- 
  bomen 
Waterretentie: ca. 95 – 99 %
Ecologische waarde: 
Kostenfactor: 

OPTIGROEN "RETENTIEDAK"
Gewicht systeemopbouw: vanaf 90 kg/m2

  vanaf 0,9 kN/m2

Dikte systeemopbouw: 9 – 12 cm
Vegetatievorm: Extensief, intensief,  
  verkeersdak
Waterretentie: ca. 55 – 80 % 
Ecologische waarde:  – 
Kostenfactor:  –  

OPTIGROEN "SOLARGROENDAK"
Gewicht systeemopbouw: ca. 120 – 140 kg/m2

  ca. 1,2 – 1,4 kN/m2

Dikte systeemopbouw: ca. 8 cm
Vegetatievorm: mos-sedum 
Waterretentie: ca. 50 – 60 %
Ecologische waarde: 
Kostenfactor: 
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OPTIGROEN "GEVELBEGROEIING"
Gewicht systeemopbouw: ca. 80 – 120 kg/m2

  ca. 0,8 – 1,2 kN/m2

Hoogte cassette: 100 cm
Breedte cassette: 60 cm
Dikte cassette: 6 cm
Vegetatievorm: mos-sedum-grassen- 
  kruiden-vaste planten
Ecologische waarde: 
Kostenfactor: 
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PAGINA 36 – 41

PAGINA 42– 45

PAGINA 46 – 51

PAGINA 52 – 55

PAGINA 56 – 59

OVERZICHT OPTIGROEN SYSTEMEN
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Spardach

FKD 25

Triangel

4

2

1

5

Naturdach

FKD 40 Triangel mit Steigung

1

5

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Systeemgewicht(1): Oplossing 1: 90 – 140 kg/m2 of 0,9 – 1,4 kN/m2 
  Oplossing 2: 100 – 140 kg/m2 of 1,0 – 1,4 kN/m2

Dikte systeemopbouw: 8 cm
Dakhelling: 0 – 5° (0 – 9 %) 
Vegetationsform: mos-sedum-kruiden
Waterretentie / Afvoercoëfficiënt(2) / Wateropslag / Afvoersnelheid(3): 
 50 – 60 %  C = 0,47 – 0,6  ca. 25 l/m2 141 – 180 l/s x ha
Ecologische waardet: 
Verzorgingsgraad: 
Kostenfactor:  

BIJZONDERHEDEN

 Extra voordelig systeem
 Inplant met losse planten
 Design vormen in beplanting 

 mogelijk

Drainage-bufferlaag type FKD 25 (25 mm)
- Hoge waterafvoercapaciteit en -bufferend 

vermogen
- Voorkomt wateraccumulatie bij daken zonder 

afschot en bij grotere stromingslengtes

Vegetatielaag type Pluggen S
Optie 1: Hydroseeding A
Optie 2: Spruiten S
Optie 3: Matten SM

Substraatlaag type M/S (60 l/m2 / 80 mm) 
Optie: M/L (60 l/m2 / 80 mm)
- Systeemspecifiek uitgebalanceerd receptuur
- Leverbaar als zwaar- of lichtgewicht variant
- Samengesteld uit natuurlijke bestanddelen

Controleschacht type Kombi (> 100 mm)
- Ter inspectie van de hemelwaterafvoeren
- Verhoging mogelijk in stappen van 100 mm

Bescherm-absorptielaag type RMS 300 
(3 mm) 
- Beschermt dakbedekking tegen beschadi-

gingen
- Hoog waterabsorberend vermogen

1

3

4

5

Oplossing 1

Oplossing 1

Drainageprofiel type Triangel (50 mm) (gepa-
tenteerd) en Controleschacht type Kombi
- Hoge waterafvoercapaciteit
- Voorkomt wateraccumulatie bij daken met 

voldoende afschot en bij kleinere stromings-
lengtes

- Toepassen volgens projectspecifiek bouw-
plan

Oplossing 2

OPTIGROEN SYSTEEM "ECONOMISCH DAK"

B E T A A L B A A R  E N  O N D E R H O U D S A R M O P L O S S I N G  1 :  
 
0 °  –  5 °

AANWIJZING

 Bij omgekeerde daken controleren,  
 of de noodzakelijke verzwaring  
 wordt geboden.

O P L O S S I N G  2 :  
 
1 °  –  5 °

KWALITEITSKEURMERK

Ook met Europese Technische
Goedkeuring (ETA) verkrijgbaar!

WEBCODE: web210 + web211
Rechtstreeks invoeren via www.optigroen.nl

WEBCODE: web212
Rechtstreeks invoeren via www.optigroen.nl

(1) Afhankelijk van het draagvermogen van de onderconstructie kunnen Optigroen-substraten "licht" 
of "zwaar" worden gebruikt. De gewichtsaanduidingen hebben betrekking op de met water  
verzadigde toestand, het droge gewicht is ca. 60 – 70 % daarvan.

(2) Vastgesteld bij een dakhelling van 0 en 2 % in overeenstemming met de FLL-procedure.
(3) Vastgesteld op basis van de FLL-controle van de afvoercoëfficiënt met een blokregen van  

15 minuten r(15) = 300 l/s x ha.

2

Dakconstructies en mogelijkheden voor begroeiing: zie pagina 94

2

3

Download

http://www.optigroen.nl
http://www.optigroen.nl
http://www.optigroen.nl/systemen/economisch-dak/oplossing-1/
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Spardach S.11

FKD 25

1. Waarom een "economisch dak"? 
 Door inplant van sedum plugplanten zijn er minder ma-
teriaalkosten dan bij een "Lichtgewicht Dak" systeem. 

 Zwaarder systeem dan het "Lichtgewicht Dak" omdat er 
meer substraat nodig is voor de plugplanten

 Onderhoudsarm
 Verschillende Sedum soorten
 Volgroeid na 1 á 2 groeiseizoen
 Tijdig bemesten versneld de aangroei

2. Hydroseeding
Er bestaat een optimale oplossing voor betrouwbare en 
voordelige begroeiing van grote dakoppervlakken (vanaf 
500 m2): de Optigroen hydroseeding-begroeiing. Op het 
aangebracht Optigroen substraat type M worden worden 
sedum-spruiten (ca. 50 g/m2) gestrooid en met een wate-
rige hydroseeding-oplossing (ca. 4 l/m2) bedekt. Zie ook 
pagina 74. 

De hydroseeding-oplossing bestaat uit  
 Optigroen kiemsubstraat:  
Speciaal organische substantie. 

 Optigroen zaaigoed type A:  
Zaadmengsel bestaande uit kruiden  
(e.v.t. grassen) en losse Sedum spruiten. 

 Optigroen beschermingskleefmiddelen:  
Bescherming tegen erosie en wind. 

 Water

De dikvloeibare hydroseeding-oplossing met zaaigoed 
omsluit de sedumspruiten en zorgt voor een nauw contact 
tussen de plantencomponenten en het Optigroen substraat 
type M.
Op deze wijze wordt een gelijkmatige verdeling van het 
zaaigoed en de spruiten verkregen over het gehele opper-
vlak. De aangroeiresultaten van de Optigroen hydroseeding 
zijn aanzienlijk minder afhankelijk van weersomstandighe-
den en betrouwbaarder dan droog inzaaien. 

ZONDER kiemsubstraat – 
gevaar voor schade door 
droogte. 

MET kiemsubstraat bij hyd-
roseeding voor gewaarborg-
de aangroei.

OPTIGROEN SYSTEEM "ECONOMISCH DAK"

Triangel ontwateringsprofielen als "kanalen" naar de afvoer

1   Vegetatielaag
2   Drainage-bufferlaag  
 FKD 25/40

1

2

3

T O E L I C H T I N G

3   Stilstaand water onder de 
FKD: FKD 25 tot 15 mm water; 
FKD 40 tot 25 mm water

3. Dak zonder of weinig afschot (oplossing 1)
Als op een dak met een dakhelling van 0° wegens oneffen-
heden en niveauverschillen plassen van 10 – 20 mm diep 
ontstaan, moeten er maatregelen worden getroffen om 
verzadiging van de vegetatie door water te voorkomen. Een 
enkellaagse dakbegroeiing is niet bestand tegen hogere 
waterstand gedurende langere tijd – het substraat raakt 
dan verzadigd met water en de hierop aanwezige 
begroeiing verandert in een mos-gras-vegetatie die niet in 
overeenstemming is met het gewenste vegetatiebeeld. 
Door de afvoerkanalen aan de onderzijde van de Optigroen 
drainagebufferplaat type FKD 25 wordt een deel van het 
overtollige water doelgericht naar de regenwaterafvoer 
geleid en wordt het resterende stilstaande water uit het 
substraat weggehouden. 
Een andere oplossing bij een hogere waterstand: Optigroen 
natuurdak, als meerlaagse opbouw (zie pagina 18).

4. Dak met afschot 1 – 5° (oplossing 1 en 2)
Ondanks een minimum afschot kan er bij een piekbui 
waterstuwing optreden als de drainage over lange stro-
minglengtes (meer dan 10 m) niet voldoende gedimensi-
oneerd is. In principe moet het overtollige water zonder 
opstuwing aan het oppervlak van het substraat naar de da-
kafvoeren worden geleid. Dit heeft plaats door middel van 
de drainagebufferplaat FKD 25 (oplossing 1) of via 24 – 40 
m Triangel watergeleidingsprofielen per dakafvoer en de 
hierop afgestemde combicontroleschacht (oplossing 2).
De Optigroen Triangel watergeleidingsprofielen worden in 
Y-vorm op het Optigroen beschermvlies type RMS gelegd 
en met het Optigroen extensief substraat type M enkel-
laagssubstraat type M bedekt. Overtollig water wordt in 
het Triangel watergeleidingssysteem doelgericht naar de 
dakafvoeren of afwateringsgoten geleid. Door de combina-
tie van het Optigroen Triangel watergeleidingssysteem en 
het Optigroen extensieve enkellaags substraat type M kun-
nen zonder problemen stromingslengtes tot 30 m zonder 
opstuwing worden gedraineerd. 

 Zie voor meer details de  
 productoplossing "drainage"  
 vanaf pagina 66.
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Vegetatielaag type Matten SM/G
- Voorgekweekte sedumvegetatiematten voor 

direct volgroeid beeld
- Bestand tegen winderosie
- Met verteerbare inlage

1

TECHNISCHE SPECIFICATIES
 
Systeemgewicht(1): ca. 50 kg/m2 of 0,5 kN/m2

Dikte systeemopbouw: 5 cm
Dakhelling: 0 – 5° (0 – 9 %) 
Vegetatievorm: mos-sedum
Waterretentie / Afvoercoëfficiënt(2) / Wateropslag: 
40 – 50 %  C = 0,63 – 0,65 ca. 18 l/m2

Ecologische waarde:  
Verzorgingsgraad: 
Kostenfactor: 

BIJZONDERHEDEN

 Relatief laag gewicht
 Uitvoering met vegetatiematten
 Meer bemesting noodzakelijk

Leichtdach

FKD 25 Entwässerungsmatte Typ EV

Controleschacht type LD (> 50 mm)
- Ter inspectie van de hemelwaterafvoeren
- Te plaatsen op drainage-bufferlag
- Deksel met overstort-perforatie

3

4

2

1

Substraatlaag type L (30 l/m2 / 30 mm)
- Systeemspecifiek uitgebalanceerd receptuur
- Zeer laag gewicht
- Samengesteld uit natuurlijke bestanddelen

Drainage-bufferlaag type FKD 25 (25 mm) 
- Hoge waterafvoercapaciteit en -bufferend 

vermogen
- Voorkomt wateraccumulatie bij daken zonder 

afschot en bij grotere stromingslengtes

Bescherm-absorptielaag type RMS 300 
(3 mm)
- Beschermt dakbedekking tegen beschadi-

gingen
- Hoog waterabsorberend vermogen

L I C H T G E W I C H T  &  D I R E C T  G R O E N

OPTIGROEN SYSTEEM "LICHTGEWICHT DAK"

AANWIJZING

 Niet geschikt voor omkeerdaken of 
losliggende dakbedekking vanwege 
beperkt ballastgewicht

 Windbelastingsberekening is 
noodzakelijk, zie pagina 98

Dakconstructies en mogelijkheden voor begroeiing: zie pagina 94

O P L O S S I N G : 
 
0  –  5 °

WEBCODE: web220
Rechtstreeks invoeren via www.optigroen.nl

2

3

4

(1) De gewichtsaanduidingen hebben betrekking op de met water verzadigde toestand, het droge  
gewicht is ca. 50 – 60 % daarvan.

(2) Vastgesteld bij een dakhelling van 0 en 2 % in overeenstemming met de FLL-procedure.

http://www.optigroen.nl
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2.   Lichtgewicht succesfactoren
 Het optigroen substraat type L is speciaal samengesteld 

voor toepassing bij daken welke een geringe daklast 
kunnen dragen. De planten verkrijgen ondanks de dunne 
opbouwlaag een doorwortelbare, natuurlijke vegetatie-
draaglaag. 

 Optigroen licht substraat type L voldoet aan de eisen 
van de FLL-dakbegroeiingsrichtlijnen die gesteld worden 
aan extensief enkellaags substraat en onderscheidt zich 
door een enorm wateropslagvermogen: de maximale wa-
tercapaciteit ligt bij ca. 40 volumeprocent en is daarmee 
dubbel zo hoog als in de richtlijnen voor dakbegroeiing 
wordt geëist!  
Dat betekent dat 30 mm Optigroen licht substraat type L 
net zoveel water absorbeert als 60 mm Optigroen exten-
sief enkellaags substraat type M (zie afb. hieronder). 

 Optigroen substraat type L weegt verzadigd slechts  
830 kg/m3 (= 25 kg/m2 bij 30 mm). In droge toestand 
slechts 430 kg/m3. 

 Geoptimaliseerde, zeer lichte Optigroen vegetatie-
mat type SM/G die met een dikte van ongeveer 15 mm 
slechts ongeveer 20 kg/ weegt in een met water verza-
digde toestand. 

 Gebruik van kunstmatige zogenaamde "substraatplaten 
en -matten" van materialen waarop geen planten groeien 
(bijv. steenwol, schuimplastic) kan achterwege blijven. 

Boven met verzorging en onder zonder verzorging

Gewortelde vegetatiemat 

Voorkomen van winderosie door vegetatiematten en grind/tegelzone

3. Beveiliging tegen wegwaaien
Het Optigroen systeem "lichtgewicht dak" is beveiligd te-
gen wegwaaien door de combinatie van substraat en vege-
tatiemat. De vooraf gecultiveerde Optigroen vegetatiemat 
is bij het aanleggen daarvan al gesloten en doorwortelt 
snel het Optigroen substraat type L. 

In principe moeten bij hoge of aan de wind blootgestelde 
gebouwen vooral in de rand- en hoekzones aanvullende 
maatregelen voor het vast blijven liggen worden getroffen.

 Bouwtechnisch "windbelastingbeveiliging/ 
 beveiliging tegen wegwaaien" op pagina 100. 

Het Optigroen systeem "lichtgewicht dak" is niet geschikt 
voor losliggende dakbedekking enlof omkeerdaken. 

4. Vegetatie
De planten worden bij deze systeemoplossing in de vorm 
van een vooraf gecultiveerde vegetatiemat aangebracht. 
De vooraf gecultiveerde Optigroen vegetatiemat is bij een 
"lichtgewicht dak" voornamelijk samengesteld uit verschil-
lende sedumsoorten. Door de lichte en dunne opbouw kan 
de vegetatie bij lange droge en warme perioden rood ver-
kleuren. Dit is een normaal verschijnsel en zal verdwijnen 
wanneer het weer gaat regenen en minder warm is.

 Zie ook product "Planten" op pagina 78.

5. Onderhoud
Het advies is om alle dakbegroeiingen direct bij aanleg een 
startbemesting te geven met het Optigroen langwerkende 
meststof Opticote.

Ook daarna moet eenmaal per jaar bemest worden met on-
geveer 15 g/m2 meststof type Opticote zodat de planten 
de benodigde voedingsstoffen toegediend krijgen. Zonder 
deze regelmatige toediening van extra voedingsstoffen zul-
len zelfs de sedumsoorten gaan kwijnen, hebben deze dan 
een geringe en gebrekkige groei en zullen ze een helder-
rode kleur krijgen. 

Wij adviseren een onderhoudscontract via één van de Opti-
groen partners af te sluiten.

1. Waarom een lichtgewicht dak?
 Als er een groendak moet worden aangebracht, hoewel 

de dakconstructie slechts een geringe belasting voor 
begroeiing toestaat. 

 Omdat de Optigroen systeemoplossing "lichtgewicht 
dak" ook in de met water verzadigde toestand slechts 
ongeveer 50 kg/m2 weegt en daarmee maar de helft 
weegt van een doorsnee grinddak. 

 De geoptimaliseerde lichte opbouwwijze kost echter wel 
iets meer: aanleg en onderhoudskosten zijn hoger dan 
bijvoorbeeld bij de Optigroen systeemoplossing "econo-
misch dak". 

 Bouwkundige voorwaarden zijn een verkleefde of me-
chanisch bevestigde dakbedekking en zo mogelijk een 
dakafschot van 1:16 (16 mm per m). 

Optigroen licht substraat type L
 1 m3 neemt 400 liter water op
 1 m3 weegt 830 kg (met water verzadigd)

Optigroen extensief enkellaags substraat type M 
 1 m3 neemt 200 liter water op
 1 m3 weegt 1.200 kg (met water verzadigd)

400 
liter

200 
liter

OPTIGROEN SYSTEEM "LICHTGEWICHT DAK"

Info

http://optigruen.de/fileadmin/contents/Prospekte/4_Sonstige_Broschueren/Optigruen-Schadensfallsammlung_Dachbegruenung_Sonderheft_2013.pdf
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

Systeemgewicht(1): 100 – 300 kg/m2 of 1,0 – 3,0 kN/m2

Dikte systeemopbouw: 10 – 25 cm
Dakhelling: 0 – 5° (0 – 9 %) 
Vegetatievorm:  sedum-kruiden-grassen-vaste planten-heesters
Waterretentie / Afvoercoëfficiënt(2) / Wateropslag / Afvoersnelheid(3): 
60 – 70 % C = 0,56 – 0,27 ca. 30 – 80 l/m2 81 – 168 l/s x ha
Ecologische waarde:  
Verzorgingsgraad: 
Kostenfactor: 

BIJZONDERHEDEN

 Bevordering biodiversiteit
 Grote plantenvariatie
 Hogere bloeiende kruiden

B I O D I V E R S I T E I T  O P  H E T  D A K

KWALITEITSKEURMERK 

Ook met Europese Technische
Goedkeuring (ETA) verkrijgbaar!

AANWIJZING

 Berekening van belasting bij  
aanheuvelingen en hogere lagen:  
Het gewicht van 1 cm extra  
substraat is ca. 15 kg/m2.

(1) Afhankelijk van het draagvermogen van de onderconstructie kunnen Optigroen-substraten "licht" 
of "zwaar" worden gebruikt. De gewichtsaanduidingen hebben betrekking op de met water  
verzadigde toestand, het droge gewicht is ca. 60 – 70 % daarvan.

(2) Vastgesteld bij een dakhelling van 0 en 2 % in overeenstemming met de FLL-procedure en bij  
verschillende substraathoogtes.

(3) Vastgesteld op basis van de FLL-controle van de afvoercoëfficiënt met een blokregen van  
15 minuten r(15) = 300 l/s x ha.

WEBCODE: web230 + web232
Rechtstreeks invoeren via www.optigroen.nl

WEBCODE: web231
Rechtstreeks invoeren via www.optigroen.nl

Naturdach

FKD 40 Triangel mit Steigung

Naturdach

FKD 40
Triangel mit Steigung

Oplossing 2

Oplossing 2

3

7

4

2

1

Oplossing 1

Vegetatielaag type Sedum-gras-kruiden
(gras-kruiden zaad + Sedumstekjes) 
Optie 1: Pluggen SGK
Optie 2: Hydroseeding E
Optie 3: Plantenselectie Natuurdak
- Afstemmen op (context) substraatlaag

Substraatlaag type E/S (60 – 200 mm)
Optie: E/L (60 – 200 mm)
- Systeemspecifiek uitgebalanceerd receptuur
- Leverbaar als zwaar- of lichtgewicht variant
- Samengesteld uit natuurlijke bestanddelen
- Glooiingen mogelijk van 60 tot 200 mm

Drainage-bufferlaag type Perl 2-10 (50 mm) 
- Volledig doorwortelbaar
- Hoog waterbufferend vermogen

Filterlaag type 105 (1 mm)
- Voorkomt dichtslibben drainage-bufferlaag
- Hoog waterdoorlatend vermogen

Drainageprofiel type Triangel (50 mm) 
(gepatenteerd) en Controleschacht type 
Kombi
- Hoge waterafvoercapaciteit
- Voorkomt wateraccumulatie bij daken met 

voldoende afschot en bij kleinere stromings-
lengtes

Bescherm-absorptielaag type RMS 300 
(3 mm) 
- Beschermt dakbedekking tegen  

beschadigingen
- Hoog waterabsorberend vermogen

Drainage-bufferlaag type FKD 40 (40 mm)
- Hoge waterafvoercapaciteit en -bufferend ver-

mogen
- Voorkomt wateraccumulatie bij daken zonder 

afschot en bij grotere stromingslengtes

Controleschacht type Kombi (> 100 mm)
- Ter inspectie van de hemelwaterafvoeren
- Verhoging mogelijk in stappen van 100 mm
- Met afsluitbare deksel
- Opening voor aansluiting Triangelprofielen

Oplossing 1

3

5

6

7

2

1

O P L O S S I N G  1 :  
 
0  –  5 °

O P L O S S I N G  2 :  
 
1  –  5 °

Dakconstructies en mogelijkheden voor begroeiing: zie pagina 94

1

2

3

4

5

6

7

OPTIGROEN SYSTEEM "NATUURDAK"

Download

http://www.optigroen.nl
http://www.optigroen.nl
http://www.optigroen.nl/fileadmin/contents/pdf/2013-06-22-ETA-Naturdach-Optigr%C3%BCn-DE.pdf
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1. Basisprincipe 
Het Optigroen systeem "Natuurdak" berust al sinds vele 
jaren op de volgende principes: 

 Toepassing van natuurlijke materialen. 
 Zoveel mogelijk vermijden van kunststoffen. 
 Geen toepassing van PVC. 
 Alle materialen zijn recyclebaar. 
 Grote verscheidenheid in flora en fauna. 
 Zeer afwisselend ontworpen daklandschappen door 

verschillende substraathoogtes. 
 Hoge waterretentie en hoge afvoervertraging.

4. Dieren op groene daken 
De groendakopbouw is met de desbetreffende plantenkeuze bepalend voor de aanwezigheid van diersoorten op het dak. 
In het kader van een proefschrift* zijn meer dan 120 Optigroen dakbegroeiingen wetenschappelijk onderzocht en dit le-
verde de volgende resultaten op: 

 Extensieve begroeiingen met een dunne laag worden 
alleen tijdelijk door vliegende diersoorten bewoond en 
moeten ieder jaar opnieuw worden "veroverd". 

 Intensieve begroeiingen bieden jarenlang duurzame 
leefruimte voor dieren. 

 Bodemdieren die gevoelig zijn voor vorst en droogte  
(zoals regenwormen) kunnen in de loop van de tijd al-
leen overleven als er gebieden waar zij kunnen wonen 
in de vorm van hogere substraat heuvels. 

 In een gestructureerde en afwisselend aangelegde be-
groeiing komen de meeste diersoorten voor. 

 De ecologisch meest hoogwaardige vorm van begroei-
ing is een extensieve begroeiing met gedeeltelijke 
substraatophogingen en een vegetatie van sedum-krui-
den-struikgewas met tijdelijke kleinere waterpartijen, 
dood hout en grindgedeelten.

* MANN, G. (1998): Aanwezigheid en betekenis van bodemdieren (macrofauna) op dakbegroeiing 

 afhankelijk van de vegetatievorm – proefschrift Universiteit Tübingen

Mos-
Sedum

Sedum-gras- 
kruiden

Gras-
kruiden

Sedum-
kruiden-
heesters

Wilde vaste 
planten-
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planten en 
struiken
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Gemiddeld aantal soorten bodemdieren*  
afhankelijk van de vegetatievorm: 
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Wilde bijen

Loopkevers

Aantal soorten wilde bijen en loopkevers*  
afhankelijk van de vegetatievorm: 

2. Veelzijdigheid in structuur & vormgeving
Het Optigroen systeem "Natuurdak" is niet een vast sys-
teem, maar een groendakoplossing waarbij gestructu-
reerde en gevarieerde dakbegroeiingen mogelijk zijn. Het 
Optigroen natuurdak nodigt ertoe uit om - door middel van 
verschillende substraathoogtes en een daarmee gepaard 
gaande grote veelzijdigheid aan planten en verschillende 
vormgevingselementen – een ecologisch hoogwaardige en 
optisch aantrekkelijke dakbegroeiing te creëren: 

 Aanheuveling van substraat is mogelijk om een glooi-
end en aantrekkelijk daklandschap te creëren 

 Beplanting in vakken die door grind- of splitstroken zijn 
gescheiden (bloemenborders, planteneilanden). 

 Grind en split in verschillende vormen en korrelgroot-
tes. 

 Gebogen of rechte lijnen om dakdoorvoeren te omran-
den en om redenen van brandveiligheid. 

 Tijdelijke waterpartijen als blikvanger en insecten-
drinkplaats. 

 Duurzame vijvers die voor veel vogels tijdens de droge 
periodes als drinkplaats dienen en die aan een grotere 
veelzijdigheid aan soorten op het dak bijdragen. 

 Boomstronken en dood hout als vormgevingselementen 
en nestelhulpmiddel voor wilde bijen.

3.  Verscheidenheid van planten 
Afhankelijk van de totale hoogte van de Optigroen laagop-
bouw kunnen verschillende vegetatievormen worden ge-
vormd. 

Totale opbouwdikte Vegetatievorm:  Optigroen 
   plantenlijst   

100 mm sedum-gras-kruiden p. 82

150 mm gras-kruiden p. 83

vanaf 250 mm wilde vaste planten- p. 83
 heesters 

Voor een dakoppervlak met een er uniform uitziende bloe-
menweide van vele soorten die van april tot en met sep-
tember bloeit, adviseren wij toepassing van het Optigroen 
zaadmengsel type E:

 Jarenlang beproefd zaaigoedmengsel in afgestemde 
samenstelling. 

 30 kruiden- en 9 grassoorten. 
Naast het inzaaien kan men ook diverse grassen, kruiden 
en vaste planten aanbrengen op de aanheuvelingen.  
Speciale plantenlijsten kunnen worden aangevraagd via: 
info@optigroen.nl 

OPTIGROEN SYSTEEM "NATUURDAK"

KINDERBOEK OVER 
GROENE DAKEN 

Vier vrienden vinden een  
nieuw thuis" kunt u kosteloos  
bestellen via
info@optigroen.nl

T O E L I C H T I N G

Info

mailto:info%40optigroen.nl?subject=Info
mailto:info%40optigroen.nl?subject=kosteloos%20bestellen%20Kinderboek
http://www.optigroen.nl/nieuws/in-de-pers/kinderboekje-over-groene-daken/
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Mäandersystem

BIJZONDERHEDEN

 Zeer hoge waterbuffering    
  Vermindering piekafvoer    
  Inzetbaar bij Watertoets

B U F F E R E N  E N  V E R T R A G E N

OPTIGROEN SYSTEEM "RETENTIEDAK" – MEANDER

Vegetatielaag type Pluggen S 
Optie 1: Hydroseeding A
Optie 2: Spruiten S 
Optie 3: Matten SM
- Afstemmen op (context) substraatlaag

Substraatlaag type E/S (60 mm) 
Optie: Substraatlaag type E/L (60 mm)
- Systeemspecifiek uitgebalanceerd receptuur
- Leverbaar als zwaar- of lichtgewicht variant
- Samengesteld uit natuurlijke bestanddelen

Filterlaag type 105 (1 mm) 
- Voorkomt dichtslibben drainage-bufferlaag
- Hoog waterdoorlatend vermogen

Bescherm-absorptielaag type RMS 300 
(3 mm)
- Beschermt dakbedekking tegen beschadi-

gingen
- Hoog waterabsorberend vermogen

Drainage-bufferlaag type Meander (60 mm) 
- Hoge waterafvoercapaciteit en -bufferend 

vermogen
- Voorkomt wateraccumulatie bij daken zonder 

afschot en bij grotere stromingslengtes
- Sterk vertaagde waterafvoer door uniek lage 

afvoercoëfficiënt

Drainage-bufferlaag type Meander (30 mm) 
- Hoge waterafvoercapaciteit en -bufferend 

vermogen
- Voorkomt wateraccumulatie bij daken zonder 

afschot en bij grotere stromingslengtes
- Sterk vertaagde waterafvoer door uniek lage 

afvoercoëfficiënt

Controleschacht type Kombi (> 100 mm)
- Ter inspectie van de hemelwaterafvoeren
- Verhoging mogelijk in stappen van 100 mm
- Met afsluitbare deksel

Mäander

Mäandersystem

AANWIJZING

 Niet geschikt voor omkeerdaken

Oplossing 2

 TECHNISCHE SPECIFICATIES

Oplossing 1: MEANDER 30

Systeemgewicht(1):   90 kg/m2  
              of 0,9 kN/m2

Dikte systeem opbouw:  9 cm
Dakhelling:  0 – 5° (0 – 9 %) 
Vegetatievorm:  mos-sedum 

Waterretentie:  55 %
Afvoercoëfficiënt:  C = 0,01 (2)

Wateropslag: tot 21 – 40 l/m2

Afvoersnelheid(3): 3 l/s x ha
Ecologische waarde: 
Verzorgingsgraad: 
Kostenfactor: 

TECHNISCHE SPECIFICATIES 

Oplossing 2: MEANDER 60

Systeemgewicht(1):  120 – 140 kg/m2  
       of 1,2 – 1,4 kN/m2

Dikte systeem opbouw:  12 cm
Dakhelling:  0 – 5° (0 – 9 %) 
Vegetatievorm:  kruiden- 
 grassen
Waterretentie: ≥ 80 %
Afvoercoëfficiënt: C = 0,05 – 0,17(4)

Wateropslag: tot 38 – 53 l/m2

Afvoersnelheid(3): 15 – 51 l/s x ha
Ecologische waarde:  
Verzorgingsgraad:  
Kostenfactor: 

O P L O S S I N G  1 :  
 
0  –  5 °
M E A N D E R  3 0

O P L O S S I N G G  2 :  
 
0  –  5 °
M E A N D E R  6 0

(1) Afhankelijk van het draagvermogen van de onderconstructie kunnen Optigroen-substraten  
"licht" of "zwaar" worden gebruikt. De gewichtsaanduidingen hebben betrekking op de met water 
verzadigde toestand, het droge gewicht is ca. 60 – 70 % daarvan. Een tijdelijke waterretentie is in 
overeenstemming met de eisen van de FLL-dakbegroeiingsrichtlijnen niet in de aangegeven  
gewichtsaanduidingen meegenomen.

(2) Voor de berekening van de dimensionering van buizen adviseren wij de afvoercoëfficiënt C = 0,1.  
C = 0,01 vastgesteld bij 2 % in overeenstemming met de FLL-procedure.

(3) Vastgesteld op basis van de FLL-controle van de afvoercoëfficiënt met een blokregen van  
15 minuten r(15) = 300 l/s x ha.

(4) Vastgesteld bij een dakhelling van 0 en 2 % in overeenstemming met de FLL-procedure en bij  
verschillende substraathoogtes.

OPLOSSING 1: MEANDER 30

WEBCODE: web240
Rechtstreeks invoeren via www.optigroen.nl

OPLOSSING 2: MEANDER 60

WEBCODE: web241
Rechtstreeks invoeren via www.optigroen.nl
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Oplossing 1

Dakconstructies en mogelijkheden voor begroeiing: zie pagina 94

Info

http://www.optigroen.nl
http://www.optigroen.nl
http://www.optigroen.nl/fileadmin/contents/sprache_niederlaendisch/prospekte/Retentionsdach_Maeander_NL.pdf
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T O E L I C H T I N G

1. Voordelen in één oogopslag
 Gepatenteerde drainage-bufferlaag met enorme vertra-

gende werking tijdens piekbuien
 Drainagefunctie volgens de eisen van de dakbegroei-

ingsrichtlijnen
 Geen verzadiging van water in het substraat
 Zeer grote afvoervertraging
 Afvoercoëfficiënt C = 0,17 bij 1° dakhelling*
 Afvoercoëfficiënt C = 0,08 bij 0° dakhelling*

 * Berekend volgens FLL methode
 Eenvoudige en snelle aanleg
 Toepasbaar bij (bijna) alle Optigroen systemen en dak-

hellingen van 0° – 1°.

Wateroverlast
De piekbuien nemen toe. Door de klimaatveranderingen zien 
we steeds vaker en heftigere buien optreden gedurende het 
jaar. Doordat er steeds meer grondoppervlakte in stede-
lijk gebied is bebouwd en verhard, kan tijdens piekbuien 
onvoldoende water infiltreren in het oppervlakte water via de 
natuurlijke waterstroom. Gevolg is dat rioleringen snel overvol 
raken en het water niet meer aankunnen met als gevolg het 
onderlopen van straten, kelders en tunnels.

Het verminderen van wateroverlast door het Optigroen sys-
teem "Retentiedak" type Meander.
Door het onderzoeken van het gedrag van water in het dak-
begroeiingssysteem en vooral de vertragende werking van 
het substraat in combinatie met de drainagelaag heeft Opti-
groen het gepatenteerde drainage-bufferplaat type Meander 
ontwikkeld.

Watertoets
Door het Optigroen systeem "Retentiedak" toe te passen, 
kan men vaak grote aanpassingen aan het riool, in het ter-
rein (zoals wadi"s) en waterpasserende bestrating uitsparen. 
Het "Retentiedak" lost het probleem bij het begin al op, daar 
waar het meeste water op terecht komt, de daken. Doordat 
het water enorm gebufferd wordt en wat overblijft vertraagd 
zal worden afgevoerd, ontstaat er geen piekbelasting meer 
op het riool, de bestrating en omliggende grondstukken. 

Afvoercoëfficiënt is wat telt!
De dakbegroeiingsrichtlijn FLL geeft aan hoe men de Afvoerco-
efficiënt van een dakbegroeiing dient te berekenen. Niet alleen 
de waterbuffering maar ook de mate van vertragen heeft 
het grootste effect om wateroverlast te voorkomen. 
De DIN EN 12056-3 en de DING 1986-100 verwijzen 
naar de FLL Dakbegroeiingsrichtlijn. Het Opti-
groen "Retentiedak" type Meander voldoet 
ruimschoots aan de gestelde eisen. 
Op basis van de Afvoercoëfficiënt kan 
men de gehele afvoer van water op 
het gebouw en op de kavel 
engineren. 

Berekening Afvoercoëfficiënt
Om te komen tot juiste Afvoercoëfficiënt heeft de FLL een test 
opgezet. Bij deze test wordt uitgegaan van de minst optimale 
situatie: een dakbegroeiing volledig verzadigd met water, 
afschot 2 % en een piekbui van 15 minuten waarbij 300 liter 
per seconde per hectare valt. Hieruit komt dan vervolgens 
de Afvoercoëfficiënt C, het getal wat aangeeft hoeveel en 
met welke snelheid het dakbegroeiingssysteem zal afvoeren.

2. Gekopieerd van de natuur:  
het meanderende rivierverloop als  
watervertragende drainagelaag
De werking van het gepatenteerde drainage-bufferlaag type 
Meander is eenvoudig en functioneel tegelijk. De plaat is 
zodanig ontworpen dat er een meanderend effect ontstaat, 
gelijk aan het natuurlijke verloop van de rivieren. Door de 
kanalisering van rivieren krijgen we steeds vaker watero-
verlast in de laag gelegen landen zoals Nederland. Echter 
weet de natuur hier wel raad mee door de waterstromen 
te laten meanderen waardoor er minder en trager water 
word afgevoerd zodat ook hoger gelegen gebieden niet uit-
drogen. Dit meanderen effect heeft Optigroen terug laten 
komen in de Meanderplaat. De Meander 60, 60 mm hoge 
HPPE-drainage-bufferplaat, verlengt de afvoerlengte met 13 
keer! De Meander 30, 30mm hoge HPDE-drainageplaat, ver-
lengt de afvoerlengte met wel 46 keer!

OPTIGROEN SYSTEEM "RETENTIEDAK" – MEANDER

1   Vegetatie 
2   Optigroen substraatlaag type E  
3   Optigroen filterlaag type 105 
4   Optigroen drainage-bufferlaag type Meander
5   Optigroen bescherm-absorptielaag type RMS
6   Dakconstructie met wortelwerende dakbedekking

*ermittelt in Anlehnung an das FLL-Prüf-
verfahren

2 %

1

2 3

4

5

6

Piekbui 
regenval in 15 min.

300 l/(s x ha) = 27 l/m2

0,3 l/m2

Bij een hoeveelheid van 27 liter stroomt bij een grinddak  
21,6 l/m2 van het dak en belast deze omvang het afwate-
ringsstelsel in een heel sterke mate. Bij een niet begroeid 
dak stroomt ongeveer 100% naar het afwateringsstelsel.

grinddak/kaal dak

Mäander

Mäandersystem

Gedurende de dimensioneringsregen komt slechts 0,3 l/m2 
in het afwateringsstelsel terecht! 26,7 l/m2 wordt op het dak 
gebufferd of sterk vertraagd afgevoerd!

Optigroen systeem "retentiedak" Meander 30 
(9 cm opbouw)

Piekbui 
27 l/m2

Piekbui 
27 l/m2

C = 0,01(2)

21,6 l/m2Mäander

Mäandersystem
C = 0,8

(1) Bemetingen volgens FLL : 300 l/(s x ha) in 15 min. = 27 l/m2 bij een  
dakhelling van 2 %.

(2) Voor de berekening van de dimensionering van buizen adviseren wij  
de afvoercoëfficiënt C=0,1

- Berekening van de waterretentie en van de afvoer  
van verschillende Optigroen groendaksystemen

- Optimalisatie (= vermindering) van de piekafvoer 
en van de afvoersnelheid

info@optigroen.nl

4. Combinatie van groendak en regenwater- 
reservoirs
Het Optigroen substraat "Optilith", een zeoliethoudend
mineraal substraat, is speciaal ontwikkeld voor de combi-
natie van de Optigroen groendakopbouw met gebruikma-
king van afvalwater.

 De troebeling van water is tot een minimum  
gereduceerd.

 Het overtollige water is geschikt voor de bevloeiing van  
de tuin en het spoelen van toiletten.

WEBCODE: web243
Rechtstreeks invoeren via www.optigroen.nl

Optigroen substraat 
type Optilith

Mäander

Mäandersystem
C = 1,0

27 l/m2

Functioneren Meander – Youtube

mailto:info%40optigroen.nl?subject=Service
http://www.optigroen.nl
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=ElNB-UmQ-gk
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Naturdach

FKD 40 Triangel mit Steigung

Naturdach

FKD 40 Triangel mit Steigung

Optigroen absorptie- en capillair vlies
type RMS 500 K  
- Optimale waterverdeling onder de
substraatlaag

OPTIGROEN SYSTEEM "RETENTIEDAK" – DROSSEL

P E I L  O P  Z E T T E N ,  P O L D E R  O P  H E T  D A K

BIJZONDERHEDEN

 Voor extensieve en intensieve 
dakbegroeiingen en voor verkeers-
ruimtes.

 Optigroen waterretentiebox WRB 
met regulatiesysteem.

 Extra opslagvolume van ca. 62 l/m2 
bij de aanwezige groendakopslag.

 Zeer geringe afvoer via specifiek 
voor een object berekende regula-
tie-instelling. Afvoervertraging van   
uren tot dagen instelbaar.

 Afvoersnelheid van 1 – 10 l/s x ha 
instelbaar.

 Gering gewicht door drainage via 
een holle ruimte (waterretentiebox 
WRB).

 Verhoogd verdampingsvermogen  
door geïntegreerd capillair systeem.

AANWIJZING

  Basisvoorwaarde: 0°-dak.
  Geschikt voor omgekeerde daken.
  Drossel systeem niet voor omkeer-

daken toepasbaar

TECHNISCHE SPECIFICATIES

 Oplossing 1: Oplossing 2: Oplossing 3: 
 Extensief Intensief Verkeersdak
Systeemgewicht: 100 – 300 kg/m² 310 – 520 kg/m² va. 450 kg/m² 
 of 1,0 – 3,0 kN/m2 of 3,1 – 5,2 kN/m2 of va. 4,5 kN/m2

Dikte systeem  
opbouw: 14 – 25 cm 33 – 46 cm vanaf 26 cm
Dakhelling:  0° 0° 0°
Vegetatievorm:  Sedum, grassen, Vaste planten, – 
 kruiden heesters, gazon 
Waterretentie / Afvoercoëfficiënt / Afvoersnelheid: project afhankelijk instelbaar
Waterbuffering in opbouw:  
 vanaf 32 l/m² vanaf 91 l/m² –
Extra waterpeil op te zetten in WRB boxen:  
 tot 62 l/m² tot 62 l/m² tot 62 l/m²
Ecologische waarde:    
Verzorgingsgraad:    
Kostenfactor:    

Optigroen stuwingsregelaar type Drossel
- Stuwingsregelaar met gedefinieerde perfora-

ties die het water na zware regenval vertra-
agd laat weglopen; bemeting volgens lokale 
neerslaggegevens.

Extensieve en intensieve begroeiing

Optigroen waterretentiebox type WRB 85
(8,5 cm)
- Inclusief plaat voor verdeling van belasting
- Volume door holle ruimte voor waterretentie
- Hoge drukstabiliteit
- Gering gewicht
- Hoog wateropslagvolume

Drossel

Optigroen filtervlies type 300
- Voorkomt het dichtslibben door fijne deeltjes 

in de drainagelaag bij hoge waterdoorlatend-
heid.

Optigroen waterretentiebox type WRB 75
(7,5 cm)
- Volume door holle ruimte voor waterretentie
- Hoge drukstabiliteit
- Gering gewicht
- Hoog wateropslagvolume

Dakbestrating
(beloop- en/of berijdbaar)

O P L O S S I N G  1  +  2 :

EXTENSIEVE EN  
INTENSIEVE BEGROEIING

O P L O S S I N G  3 :

BELOOP EN/OF  
BERIJDBARE VERHARDING

- Berekening van het noodzakelijke opslagvolume en van de stuwingshoogte
afhankelijk van de gewenste maximale afvoersnelheid.
- Vermelding van de geschikte laagopbouw (groendak of verkeersdak)
info@optigroen.nl

Optigroen bescherm- en glijlaag SGL 500
en Optigroen PE-folie 0,2 mm
- Glijlaag
- Drukverdeling
- Eenvoudig aan te brengen

9

PE 0,2SGL 500

Optigroen bescherm- en absorptievlies
type RMS 900
- Beschermt de wortelwerende baan resp. de  
 dakafdichting tegen beschadiging en slaat  
 water op.

pagina18

pagina 36

pagina 42

pagina 46Oplossing 1 + 2

Oplossing 1 + 2

Oplossing 1 + 2

Oplossing 3

Oplossing 3

Dakconstructies en mogelijkheden voor begroeiing: zie pagina 94

OPLOSSING 1 + 2

WEBCODE: web244 + web245
Rechtstreeks invoeren via www.optigroen.nl

OPLOSSING 3

WEBCODE: web246
Rechtstreeks invoeren via www.optigroen.nl
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mailto:info%40optigroen.nl?subject=Service
http://www.optigroen.nl


Schuifbeveiliging Substraat dikte

Type T 80 – 100 mm(1)

Type N 60 – 80 mm(1)

Type P 60 mm
Type S 80 mm

(1)  Afhankelijk van type vegetatie  
(Sedum of grassen/kruiden)

28 29

Z I C H T B A R E  D U U R Z A A M H E I D

OPTIGROEN SYSTEEM "HELLEND DAK"

Vegetatielaag type Matten SM (< 15°)
Optie 1: Hydroseeding A (< 15°)
Optie 2: Matten SM-KG (> 15°)
Optie 3: Matten SKG (< 15°)
- Afstemmen op (context) substraatlaag

Substraatlaag type E/S (60 – 80 mm)*
Optie: Substraatlaag type E/L (60 – 80 mm)
- Systeemspecifiek uitgebalanceerd receptuur
- Leverbaar als zwaar- of lichtgewicht variant
- Samengesteld uit natuurlijke bestanddelen

Optigroen structuurabsorptievlies type  
SSV 800 
- Voor het bufferen van water en het afvoeren 

van overtollig water. Vanaf 5° toepassen over 
het gehele dakvlak.

- Niet van toepassing bij schuifbeveiligingsys-
teem type P

Schuifbeveiligingssysteem type N (60 mm)
Optie 1: type T (80 mm)
Optie 2: type S (80 mm)
Optie 3: type P (58 mm)
- Schuifbeveiliging voorkomt afglijden van  

dakbegroeiingssysteem bij daken met  
dakhelling > 15°

- Zie voor meer informatie "Schuifbeveiligings-
systemen" pagina 31 e.v.

TECHNISCHE SPECIFICATIES
 
Systeemgewicht(1):  100 – 130 kg/m2 of 1,0 – 1,3 kN/m2

Dikte systeem opbouw: 8 –10 cm
Dakhelling: 5 – 45° (9 – 100 %) 
Vegetatievorm: mos-sedum-kruiden
Waterretentie / Afvoercoëfficiënt(2) / Wateropslag: 
40 – 60 %  C = 0,6 – 0,4 ca. 35 l/m2

Ecologische waarde: 
Verzorgingsgraad:   
Kostenfactor: 5° – 15°:  
  va. 15°:   

BIJZONDERHEDEN

 5 tot 45 graden helling
 Ook tonronde daken mogelijk
 Uitvoering met vegetatiematten
 Verschillende systeemoplossingen  

 afhankelijk van bouwkundige  
 omstandigheden.

 Voordelige en veilige  
 schuifbeveiligingen.

(1) Afhankelijk van het draagvermogen van de onderconstructie kunnen Optigroen- substraten "licht" 
of "zwaar" worden gebruikt. De gewichtsaanduidingen hebben betrekking op de met water  
verzadigde toestand, het droge gewicht is ca. 60 – 70 % daarvan.

(2) Vanaf een dakhelling van 15° zijn in de regel schuifbeveiligingsmaatregelen in de constructie 
noodzakelijk.

Vanaf 15 graden helling

AANWIJZING

 Dit dakbegroeiingssysteem is ook 
uit te voeren als grasdak 
 Bij dakbegroeiing vanaf een 
dakhelling van 15° moeten in de 
regel Optigroen schuifbeveiligings-
systemen (zie vanaf pagina 29) en 
Optigroen vegetatiematten worden 
gebruikt. De dakafdichting moet 
mechanisch zijn bevestigd. - Voorstel voor veilig functionerende en voordelige 

begroeiing van steile daken met een geschikte 
schuifbeveiliging

- Hulp bij het opstellen van het bestek
info@optigroen.nl

DAKHELLING 5 – 15°

WEBCODE: web250
Rechtstreeks invoeren via www.optigroen.nl

DAKHELLING 15 – 45°

WEBCODE: web251 – web255
Rechtstreeks invoeren via www.optigroen.nl

Schrägdach

Schrägdach
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Dakconstructies en mogelijkheden voor begroeiing: zie pagina 94

Dakconstructies en mogelijkheden voor begroeiing: zie pagina 94

5  –  1 5 °  D A K H E L L I N G 

V A N A F  1 5 °  D A K H E L L I N G 

* 

Bescherm-absorptielaag type RMS 500
- Beschermd te dakbedekking
- Waterbuffering
- Alleen van toepassing onder schuifbeveili-

gingssysteem type P

mailto:info%40optigroen.nl?subject=Service
http://www.optigroen.nl
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1. Basisprincipe
Hellende groendaken vereisen al in de ontwerpfase bijzon-
dere aandacht. Dakhelling, dakconstructie, dakopbouw, 
opstanden en de noodzakelijke schuifbeveiligingsmaatre-
gelen moeten worden afgestemd. De hoekige samenstelling 
van de Optigroen substraatlaag type E zorgt in combinatie 
met de schuifbeveiligingselementen voor een stabiele en 
goed doorwortelbare laag voor de vegetatie. De dikte van 
het systeem wordt afgestemd op de windrichtingen, de hel-
ling van het dak en het type groendak wat men voor ogen 
heeft. 
Een belangrijk aandachtspunt is verder dat er beveiligings-
maatregelen voor het onderhoudspersoneel dienen te wor-
den getroffen.

2. Afwatering
De afwatering van een hellend dak dient tot het meest 
noodzakelijke te worden beperkt om niet onnodig water 
aan de vegetatie te onttrekken. 

In het Optigroen systeem vinden de wateropslag en de 
afvoer van overtollig water plaats via het Optigroen ab-
sorptievlies type SSV 800. Dit vlies heeft aan de onderkant 
gleuven en heeft wateropslag dat 6 liter water per vierkante 
meter. Het vlies SSV 800 wordt onder de Optigroen schuif-
beveiligingssystemen ingebouwd. 
Daarmee wordt een doorgaande drainage van overtollig 
water tot aan de onderkant van het dak gewaarborgd en 
treedt daarbij tegelijkertijd een filterend en verzamelend 
effect op.

3. Bevloeiing
Aanvullende bevloeiingsmaatregelen zijn doorgaans niet 
noodzakelijk, behalve bij opbouwen met een geringe laag-
dikte in droge, warme gebieden. 
De watervoorziening wordt in het Optigroen systeem ge-
waarborgd door de speciaal op deze dakconstructie afge-
stemde substraten voor hellende daken. Het Optigroen 
extensiefsubstraat type E bestaat uit een grove minerale 
samenstelling en heeft bovendien een hoge waterbufferca-
paciteit (ca. 38 l/m2 bij 100 mm hoogte) die de capaciteit van 
absorptie- en drainage-elementen verre overtreft. 

4. Schuifbeveiliging vanaf 15° Helling
Schuifkrachten treden al op bij een helling van 5 graden. 
Deze schuifkrachten oefenen druk uit op de dakbegroeiing 
en dakbedekking. Er dient in het ontwerp van de dakbe-
groeiing rekening gehouden te worden met deze schuif-
krachten. De dakbedekking dient boven de 5 graden helling 
bevestigd of verkleefd te zijn zodat de schuifkrachten geen 
invloed op de kwaliteit van de dakbedekking hebben. Deze 
schuifkrachten zijn als volgt samengesteld: 

 Belasting van de groendakopbouw 
 (substraat type E = ca. 15 kg/cm x m2) 

 Vegetatie (10 – 15 kg/m2) 
 Sneeuwbelasting (conform norm) 
 Afhankelijkheid van de dakhelling en de stromingslengte
 Soort dakbedekking

Dakhellingen tot 15°: 
Op licht hellende daken met een helling tot 15° kunnen de 
schuifkrachten op de dakbedekking worden overgebracht 
als deze in stroken of over het gehele oppervlak is verlijmd 
of met compositieplaten op de ondergrond is gefixeerd. Bij 
stromingslengtes van meer dan 6 m adviseren wij om bo-
vendien een hechtweefsel op de bescherm-absorptielaag
 type SSV 800 over de nok te leggen om de vaste ligging 
van het substraat op het dak te verbeteren.

Voorbeelden van belasting met betrekking tot 
schuifkrachten
(dakhelling van 25°, 10 m afstand van dakvoet/nok,
aangenomen sneeuwbelasting van 85 kg/m2) 

 Sedumdak (gewicht ca. 115 kg/m2)  
 Belasting op de dakvoet is 8,5 kN/m.

 Sedum-grassen-kruiden (gewicht ca. 165 kg/m2) 
 Belasting op de dakvoet is 10,6 kN/m.

Afhankelijk van de helling en de mogelijkheden om deze 
schuifkrachten op de draagconstructie over te brengen, zijn 
de volgende Optigroen systeemoplossingen ontwikkeld:

Dakhellingen vanaf 15°: 
Afhankelijk van de dakopbouw worden de daarop afge-
stemde Optigroen schuifbeveiligingssystemen type N 
(net) type S (kabel) type T (drager) alsmede type P (EPS 
platen) toegepast. Afhankelijk van de mogelijkheden met 
betrekking tot constructie en statica worden de schuifbe-
veiligingsmaatregelen bij hellende daken van 15° of meer 
onderverdeeld op basis van de wijze van schuifbelasting: 

Interne Optigroen afwateringsgoot. Daarbovenop is het
structuurabsorptievlies SSV 800 aangebracht.

Zuid- en noordzijde met verschillende vegetatieontwikkeling

OPTIGROEN SYSTEEM "HELLEND DAK"

- Voorstel voor een goed functionerende en  
voordelige begroeiing van steile daken met  
een geschikte schuifbeveiliging

- Ondersteuning bij het opstellen van het bestek
info@optigroen.nl

SCHUIFBELASTING
OP DAKNOK

SCHUIFBELASTING
OP DAKVOET

SCHUIFBELASTING
OP DAKOPPERVLAK

Schuifbeveiligingssysteem
type S 
pagina 34 e.v.

Schuifbeveiligingssysteem 
type P en type T 
pagina 32 + 33 e.v.

Schuifbeveiligingssysteem 
type N
pagina 35 e.v.

Systeemkeuze afhankelijk van de gewenste belastingoverdracht vanaf dakhelling > 15°

1 2 3

Optigroen Hellend Dak anti-afschuifplaat FKD 58 SD met druppelleiding.

mailto:info%40optigroen.nl?subject=Service
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OPTIGROEN SYSTEEM "HELLEND DAK"
SCHUIFBEVEILIGINGSSYSTEEM TYPE P

Optigroen schuifbeveiligingssysteem type P 
voor zadeldaken en lessenaarsdaken.
Het Optigroen schuifbeveiligingssysteem type P is geschikt 
voor daken met een helling 15 tot 35 graden en waar de be-
lasting kan afdragen in de dakvoet. Deze dakvoet dient mi-
nimaal 7kN/m1 aan druklast aan te kunnen. Type P bestaat 
uit een speciale EPS drainage-bufferplaat FKD 58 SD welke 
tevens als anti-afschuifplaat gezien kan worden. De FKD 
58 SD heeft een waterbuffering van 3,2 l/m2 bij 25 graden 
helling en zorgt voor een gelijkmatige verdeling van afstro-
mend water. De FKD 58 SD kan direct gevuld worden met 
substraat type E. Bij daken van 35 graden helling en/of da-
ken met een natuurlijke begroeiing zoals Sedum, grassen 
en kruiden bestaat de mogelijk om een druppelleiding te 
bevestigen in de FKD 58 SD plaat.

Het voordeel van het systeem is vooral in de snelle ver-
werking, voordelige prijs en lichte opbouw. Bij daken met 
een helling van meer dan 25 graden is een fixeerprofiel 
verplicht. Dit profiel zorgt ervoor dat de sedumvegetatie-
matten blijven liggen direct na aanleg. Het fixeerprofiel 
komt om de 2 FKD 58 SD platen horizontaal te liggen zonder 
bevestiging. 

Schrägdach
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WEBCODE: web251
Rechtstreeks invoeren via www.optigroen.nl

3

3

1    Vegetatie type SM 
2    Substraatlaag type E
3    Schuifbeveiligingsysteem type FKD 58 SD
4    Beschermabsorptievlies type RMS 500
5    Grindstrook
6    Klampprofiel type KN
7    Dakgoot
8    L-profiel type ZP
9    Mechanische bevestiging ZP 
10   Wortelwerende dakbedekking
11    Dakconstructie

Traufausbildung

OPTIGROEN SYSTEEM "HELLEND DAK"
SCHUIFBEVEILIGINGSSYSTEEM TYPE T

Optigroen schuifbeveiligingssysteem type T
(drager) voor lessenaar- en zadeldaken
Het Optigroen schuifbeveiligingssysteem type T bestaat uit 
onverrotbaar recycling-materiaal. Het eenvoudige kliksys-
teem is samengesteld uit schuifdragers (3250 mm lang) en 
schuifdrempels (1070 mm lang) met een hoogte van 80 mm. 
De schuifdrempels worden in de schuifdragers geklikt met 
de benodigde minimale afstand, volgens de tabel voor aan-
leg en afhankelijk van helling en opbouwdikte. De waterop-
slag en de afvoer van het overtollige water vind onder het 
systeem plaats door middel van de Optigroen bescherm-
absorptielaag SSV 800. 
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Drempelafstanden type T 
Dakhelling Drempelafstand

tot 15° 150 cm
16 – 20° 100 cm
21 – 30° 50 cm
31 – 40° 25 cm

WEBCODE: web252
Rechtstreeks invoeren via www.optigroen.nl

1    Lijnafwateringsgoot in hoogte verstelbaar van 75 –105 mm
2    Optigroen schuifbeveiligingsblok
3    Optigroen schuifbeveiligingselement 
4    Statisch effectieve bevestiging volgens berekening
5    Afdekplaat
6    Optigroen substraatlaag type E
7    Optigroen bescherm-absorptielaag type SSV 800
8    Grindstrook tot 15 graden 

 Tegelstrook vanaf 15 graden 

6

6

Download productbladen type P  – PDF
Download

Info

http://www.optigroen.nl
http://www.optigroen.nl
http://www.optigroen.nl/fileadmin/contents/sprache_niederlaendisch/Produktdatenblaetter/12_Schr%C3%A4gdach/Afschuifbeveiliging%20type%20FKD58-SD.pdf
http://optigruen.de/produkte/draenageplatten/fkd-58-sd/
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1    Statisch effectieve bevestiging aan de onderconstructie 
2    Schroef met sluitring en moer voor het bevestigen van de 

 profielen
3    Optigroen combidraagprofiel 
4    Profiel inplakken met dakbedekking
5    Schuifdrempel type N met bevestigingslussen
6    Optigroen beveiligingsnet

Schrägdach

OPTIGROEN SYSTEEM "HELLEND DAK"
SCHUIFBEVEILIGINGSSYSTEEM TYPE S

Optigroen schuifbeveiligingssysteem type S 
(kabel) voor gebogendaken en lessenaardaken
Het Optigroen schuifbeveiligingssysteem S bestaat uit zeer 
sterke rvs kabels met hierop geperste geprefabriceerde 
drempelaanslagen. De kabel wordt met de geprefabriceerde 
lussen aan de reeds op het gebouw aanwezige bevestigings-
punten gehangen of bij gelijkzijdige belasting (zadeldaken 
of gebogen daken) volledig over de nok gelegd. Vóór de 
drempelaanslagen worden de fabrieksmatig ingesneden 
T-drempels gehangen. Het systeem is heel eenvoudig te leg-
gen en is zeer stabiel, maar moet wel op de dimensionering 
en de afstand tussen de aanslagen van het bouwplan worden 
afgestemd. Hoogte van de drempels: 80 mm.
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Drempelafstanden Drempelafstanden type S
Dakhelling Drempelafstand

tot 15° 150 cm
16 – 20° 100 cm
21 – 30° 50 cm
31 – 45° 25 cm

WEBCODE: web253
Rechtstreeks invoeren via www.optigroen.nl

- Voorstel voor veilig functionerende en voordelige  
begroeiing van steile daken met een geschikte 
schuifbeveiliging

- Hulp bij het opstellen van het bestek
info@optigroen.nl

1    Lijnafwateringsgoot In hoogte verstelbaar van 75 – 105 mm
2    Optigroen rvs kabel met aanslagen
3    Optigroen schuifdrempel 
4    Afdekplaat
5    Optigroen substraatlaag type E 
6    Optigroen bescherm-absorptielaag type SSV 800
7    Grindstrook tot 15 graden 

 Tegelstrook vanaf 15 graden

Schrägdach

3 4

5
6

OPTIGROEN SYSTEEM "HELLEND DAK"
SCHUIFBEVEILIGINGSSYSTEEM TYPE N

 Opbouwdikte 60 mm, drempelbreedte 700 mm, 
werkbreedte 600 mm

 Gebogen vorm – tegen kantelen door  
druk van het substraat

 Ruimtebesparend transport door  
stapelbaar profiel

 Zeer flexibele toepassing afhankelijk  
van dakvorm en helling

Optigroen schuifbeveiligingssysteem type N (net) 
voor boog-, lessenaar-, zadel- en koepeldaken  
Het Optigroen schuifbeveiligingssysteem type N bestaat uit 
een zeer trekvast en onverteerbaar net. Dit dient voor het 
absorberen van trekkrachten die via de nok worden overge-
bracht (bijv. boogdakconstructies). De speciale Optigroen 
schuifdrempels met geïntegreerde bevestigingshaken 
worden in het over de nok gelegde of met de bevestigings-
systemen gefixeerde net gehangen.

Optigroen schuifbeveiligingssysteem type N 
met Combidraagprofiel 
Wanneer een statische belasting op de dakvoet niet moge-
lijk is dan past men het Optigroen Combidraagprofiel toe. 
Dit profiel word bovenaan het dak bevestigd en waterdicht 
ingeplakt. Vervolgens komt hier het Net en de afschuif-
drempels aan te "hangen". 

Drempelafstanden Typ N
Dakhelling Drempelafstand Aantal schuifdrempels type N

tot 20° 100 cm 1,4/m2

21 – 25° 50 cm 2,8/m2

26 – 35° 33 cm 4,2/m2

36 – 45° 25 cm 5,6/m2

WEBCODE: web254
Rechtstreeks invoeren via www.optigroen.nl

WEBCODE: web255
Rechtstreeks invoeren via www.optigroen.nl

1 2

3

3

3

Functies van schuifdrempel type N:
Vegetatiemat bevestiging door stalen stiften
Klikvergrendeling aan Net
Drainage onder het profiel door afstandsnoppen

1

1

1
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2

2

http://www.optigroen.nl
mailto:info%40optigroen.nl?subject=Service%20Hellend%20Dak
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I N T E N S I E F  R U I M T E  G E B R U I K

Gartendach

FKD 60 Triangel

Gartendach

FKD 60 Triangel

Substraatlaag type I/S (200 – 330 mm)
Optie 1: Substraatlaag type i/l
Optie 2: Substraatlaag type Gazon (> 150 mm) 
- Samengesteld uit natuurlijke bestanddelen

Drainage-bufferlaag type FKD 60 BO (60 mm)
- Hoge waterafvoercapaciteit en -bufferend 

vermogen
- Voorkomt wateraccumulatie bij daken zonder 

afschot en bij grotere stromingslengtes
- Afvullen met type Perl 8 – 16

Drainage-bufferlaag type Perl 8 – 16
37 ltr/m2 / 120 mm 
- Volledig doorwortelbaar
- Hoog waterbufferend vermogen
- "zwaargewicht" of "lichtgewicht" variant 

Filterlaag type 105 (1 mm) 
- Voorkomt dichtslibben drainage-bufferlaag
- Hoog waterdoorlatend vermogen

Controleschacht type Kombi (> 100 mm) 
- Ter inspectie van de hemelwaterafvoeren
- Verhoging mogelijk in stappen van 100 mm
- Met afsluitbare deksel

Drainageprofiel type Triangel (50 mm) (gepa-
tenteerd) en Controleschacht type Kombi
- Voorkomt wateraccumulatie bij daken met 

voldoende afschot en bij kleinere  
stromingslengtes

- Toepassen volgens projectspecifiek  
bouwplan

Waterkerende laag type PVC (0,8 mm)
Optie 1: EPDM (1,0 mm, 1,2 mm, 1,5 mm)
- Alleen toepassen als dakbedekking niet 

geschikt is als waterdicht stuwbekken

Bescherm-absorptielaag type RMS 500 
(5 mm)
- Beschermt dakbedekking tegen  

beschadigingen
- Hoog waterabsorberend vermogen

Oplossing 1

Oplossing 1

Oplossing 2

Oplossing 2

Oplossing 2

Dakconstructies en mogelijkheden voor begroeiing: zie pagina 94

O P L O S S I N G  1 : 
 
0  –  5 °

O P L O S S I N G  2 : 
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OPTIGROEN SYSTEEM "VERBLIJFSDAK"

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Systeemgewicht(1): 320 – 680 kg/m2 of 3,2 – 6,8 kN/m2

Dikte systeem opbouw: 26 – 47 cm
Dakhelling: 0 – 5° (0 – 9 %) 
Vegetatievorm: vaste planten-heesters
Waterretentie / Afvoercoëfficiënt / Wateropslag: 
70 – 95 %  C = 0,2  ca. 110 – 160 l/m2

Ecologische waarde:  
Verzorgingsgraad: 
Kostenfactor: 

BIJZONDERHEDEN

 Geschikt voor daktuinen en  
 dakterrassen

 Vaste planten, heesters en gazon
 Met bewatering en/of bevloeiing
 Intensief vormgegeven  

 dakbegroeiing.
 Extra woonruimte door benutbaar  

 daklandschap.
 Bloemborders, bespeelbaar gazon,  

 struiken, vijvers, zitgedeelten en  
 nog veel meer

 Automatische bevloeiing is  
 mogelijk.

 Dakmoestuin.

AANWIJZING

 Dit daktuinsysteem is ook uit te  
voeren als gazon of moestuin!*

 Dakmoestuin: groente en fruit  
verbouwen op het dak. Pagina 38/39.

 Oplossing 2 met waterretentie is  
niet geschikt voor een omgekeerd  
dak.

(1) Afhankelijk van het draagvermogen van de onderconstructie kunnen Optigroen- substraten "licht" 
of "zwaar" worden gebruikt. De gewichtsaanduidingen hebben betrekking op de met water  
verzadigde toestand, het droge gewicht is ca. 60 – 70 % daarvan. Een tijdelijke waterretentie is in 
overeenstemming met de eisen van de FLL-dakbegroeiingsrichtlijnen niet in de aangegeven  
gewichtsaanduidingen meegenomen.

WEBCODE: web310 + web311
Rechtstreeks invoeren via www.optigroen.nl

http://www.optigroen.nl
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OPTIGROEN SYSTEEM "VERBLIJFSDAK"

Bespeelbaar gazon 
 Bespeelbaar gazon is een "intensieve begroeiing".
 Hoge mate van onderhoudsinspanning met meermaals 

maaien en bemesten bij goede watervoorziening.
 Waterstuwing of druppelbevloeiing is aan te bevelen.
 Gebruik van het speciale substraat Optigroen gazon- 

substraat type R (zie productoplossing substraten,  
pagina 75).

 Realisatie van het gazon met vooraf gecultiveerde gras-
zoden, om hiermee een gelijkmatig beeld van begroeiing 
te creëren.

Zandbak
 Omranding van de speelruimte in het zand door middel 

van bijvoorbeeld Optigroen randelementen.
 Bescherming van de dakafdichting tegen mechanische 

beschadiging van bovenaf (bijv. spade) door Optigroen 
beschermmat type RMS 1200 of Optigroen drainage- 
bufferplaat FKD 10.

 Vulhoogte zand tot 40 cm.

Vijvers
 Opbouw zoals bij een tuin op de begane grond.
 Separaat UV-bestendig vijverfolie.
 Optigroen beschermvlies type RMS 900 onder  

vijverfolie.
 Ook moeraszones met substraatlaag type MO mogelijk 

voor oeverplanten
 Diepte vijver afhankelijk van gewicht, gebruik en flora/

fauna

Verhoogde plantvakken
 Mooi vormgegeven elementen
 Oneindig veel mogelijkheden
 Spelen met vormgeving
 Semi-intensieve en/of intensieve beplantingen
 Hoogte elementen afhankelijk van type beplanting en 

design

 Gazons en ligweide
 Speelelementen, zandbakken
 Vijvers en waterelementen
 Borders en plantenbakken
 Terrassen, pergola's

1. Mogelijkheden
In principe zijn alle mogelijkheden voor vormgeving uit-
voerbaar. De tuin op de begane grond wordt eenvoudig 
naar het dak verplaatst en op die manier wordt extra woon-
ruimte gecreëerd:

T O E L I C H T I N G

Verkehrsdach

Balustradesysteem SkyGard
 Geballast en ondoordringbaar balustradesysteem voor 

duurzaam gebruikte oppervlakken (zie pagina 92).
 Vormgevingselement door verschillende varianten van 

vulling en handlijst.
 Veilig en snel verhuurbare ruimte uitbreiden bij kantoor-

panden 
 Meer woongenot door gebruik van het platte dak als ter-

ras of daktuin

Dakmoestuin "groente en fruit"
 Groente en fruit verbouwen op het dak
 Geringe laagdikte, gering gewicht
 Speciaal Dakmoestuin substraat
 Dak als moestuin of dakakker
 Wereldwijde aansprekende projecten
 Pagina 40 – 41.

2. Overgang van beplanting naar bestrating
Bij de overgang van beplanting naar bestrating dient o.a. 
rekening te worden gehouden met een doorlopende draina-
gelaag en een goede opsluiting van de bestrating.

Hierbij indien nodig ook de Optigroen 
systeem "verkeersdak" vanaf pagina 
46 in acht nemen.

1   Beplanting
2   Optigroen substraatlaag type i
3   Betonrand in stelbeton
4   Betonklinkers o.i.d.
5   Cunetlaag split 0/4 30 – 50 mm
6    Draaglaag 0/32 of 0/45
7    PE folie ter voorkoming uitspoeling cementzuren
8    Optigroen filterlaag type 300
9   Optigroen drainage-bufferlaag FKD 60 BU  

(60 mm, gevuld met split)
10   Optigroen glijlaag SGL 500 met PE folie 0,2
11   Optigroen drainage-bufferlaag FKD 60 BO gevuld met Perl 8/1
12  Optigroen beschermlaag RMS 900
13    Optigroen filterlaag type 105
14  Dakbedekking conform FLL
15    Dakconstructie
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U  M O E T  D E  G R O E N T E  V A N  H E T  D A K  H E B B E N !

OPTIGROEN SYSTEEM "DAKMOESTUIN"

BIJZONDERHEDEN

 Lichte en in hoogte variabele 
opbouw die aan de gewenste  
soorten groente en fruit kan 
worden aangepast.

 Geoptimaliseerd substraat met 
hoge waterretentie als basis.

 Drainage met wateropslag.
 Bewatering noodzakelijk (handma-
tig, automatisch of middels water-
peil)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Oplossing 1: 

Systeemgewicht:  150 – 375 kg/m2  
 of 1,5 – 3,75 kN/m2

Dikte systeem opbouw:  12 – 30 cm
Dakhelling:   0 – 5° (0 – 9 %) 
Vegetatievorm:(1) Keukenkruiden,  
  sla, aarbeien e.a.
Waterretentie: 60 – 95 % 
Afvoercoëfficiënt: C = 0,2 – 0,4 
Wateropslag: tot 40 – 90 l/m2

Ecologische waarde:  
Verzorgingsgraad: 
Kostenfactor: 

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Oplossing 2:

Systeemgewicht:  320 – 600 kg/m2  
 of 3,2 – 6,0 kN/m2

Dikte systeem opbouw:  26 – 46 cm
Dakhelling:   0 – 5° (0 – 9 %) 
Vegetatievorm:(1) Groente, fruit,   
  bessen e.a.
Waterretentie: 70 – 95 % 
Afvoercoëfficiënt: C = 0,2 
Wateropslag: tot 110 – 130 l/m2

Ecologische waarde:  
Verzorgingsgraad: 
Kostenfactor: 

WEBCODE: web312 + web313
Rechtstreeks invoeren via www.optigroen.nl

(1) 8 – 10 cm: bijvoorbeeld keukenkruiden
 10 – 20 cm: bijvoorbeeld aardbeien, sla, uien of pompoen
 20 – 40 cm: bijvoorbeeld rode bessen, bramen, kruisbessen of tomaten

O P L O S S I N G  2

Optigroen combi-controleschacht
- Voor eenvoudige controle van de dakafvoeren
- Indien gewenst met bewateringsautomaat  
 voor automatische bevloeiing

Optigroen substraatlaag Urban Soil type US 
(8 – 40 cm).(1)

- Substraat dat is afgestemd op een meer- 
 laagse intensieve bouwwijze voor het ver- 
 bouwen van groente en fruit, met hoge  
 watercapaciteit, goede doorlatendheid en  
 een goed poriënvolume.

Kruiden, groente en fruit
- Naar wens, afhankelijk van de laagopbouw

Optigroen drainage-bufferlaag  
type FKD 60 BO (60 mm)
- Hoge waterabsorptie
- Snelle afvoer van overtollig water
- Lichte opbouw bij hoog drainagevermogen
- Gevuld met Perl 8/16. 

Optigroen drainage-bufferlaag  
type FKD 40 (40 mm) 
- Goede drainagecapaciteit
- Extra waterbuffering
- Geschikt voor daken zonder afschot

Dakconstructies en mogelijkheden voor begroeiing: zie pagina 94

Optigroen bescherm- en absorptievlies  
type RMS 500
- Beschermt de wortelwerende baan resp. de  
 dakbedekking tegen beschadiging en buffert  
 water.

Optigroen bevloeiings- en filtermat RMS  
500 K (Optie voor filtervlies type 105)
- Mat met hoog waterverdelend en capillair 

vermogen
- Aanbrengen op drainage-bufferlaag
- Evt. in combinatie met druppelleidingen in te 

bouwen

Optigroen filterlaag type 105
- Voorkomt het uitspoelen van fijn delen uit  
 het substraat in de drainage-bufferlaag
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O P L O S S I N G  1

Oplossing 1

Oplossing 2

Info

http://www.optigroen.nl
http://www.optigroen.nl/fileadmin/contents/sprache_niederlaendisch/prospekte/Retentionsdach_Maeander_NL.pdf
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Landschaftsdach

FKD 60 Triangel

Landschaftsdach

FKD 60 Triangel

Substraatlaag type I/S (250 mm) 
Optie 1: Substraatlaag type i/l (250 mm)
Optie 2: Substraatlaag type Gazon (> 150 mm)
- Systeemspecifiek uitgebalanceerd receptuur
- Leverbaar als "zwaargewicht" of "lichtgewicht" 

variant 
- Samengesteld uit natuurlijke bestanddelen

Drainage-bufferlaag type FKD 60 BO (60 mm)
- Hoge waterafvoercapaciteit en -bufferend 

vermogen
- Voorkomt wateraccumulatie bij daken zonder 

afschot en bij grotere stromingslengtes
- Afvullen met type Perl 8-16

Drainage-bufferlaag type Perl 8-16 LA
(37 ltr/m2 – 120 mm) 
- bij oplossing 1 als vulling van de FKD 60
- Volledig doorwortelbaar
- Hoog waterbufferend vermogen
- Leverbaar als "zwaargewicht" of "lichtge-

wicht" variant 
- Samengesteld uit natuurlijke bestanddelen

Optigroen filterlaag type 105 (1 mm)
- Voorkomt het dichtslibben van fijne deeltjes in 

de drainagelaag en biedt een hoge waterdoor-
latendheid 

Bescherm-absorptielaag type RMS 500
(5 mm)
- Beschermt dakbedekking tegen beschadi-

gingen
- Hoog waterabsorberend vermogen

Waterkerende laag type PVC (0,8 mm)
- Beschermt dakbedekking tegen perma-

nent waterpeil
- Alleen toepassen als dakbedekking niet 

geschikt is als waterdicht stuwbekken

Substraatlaag type U/S (300 – 650 mm)
Optie: Substraatlaag type U/L 
(290 – 690 mm)
- Systeemspecifiek uitgebalanceerd receptuur
- Leverbaar als zwaar- of lichtgewicht variant 
- Samengesteld uit natuurlijke bestanddelen

Oplossing 2

Oplossing 2

Oplossing 1

Drainageprofiel type Triangel (50 mm)
(gepatenteerd)
- Hoge waterafvoercapaciteit
- Voorkomt wateraccumulatie bij daken met 

voldoende afschot en bij kleinere stromings-
lengtes

- Toepassen volgens projectspecifiek bouwplanOplossing 2
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Dakconstructies en mogelijkheden voor begroeiing: zie pagina 94

O P L O S S I N G  1 : 
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OPTIGROEN SYSTEEM "DAKPARK"

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Systeemgewicht(1): 530 – 1.300 kg/m2 of. 5,3 – 13,0 kN/m2

Dikte systeemopbouw: 42 – 100 cm
Dakhelling: 0 – 5° (0 – 9 %) 
Vegetatievorm: vaste planten-heesters-bomen
Waterretentie / Afvoercoëfficiënt / Wateropslag: 
95 – 99 %  C = 0,2 – 0,1  ca. 180 – 320 l/m2

Ecologische waarde:  
Verzorgingsgraad: 
Kostenfactor: 

BIJZONDERHEDEN

 Hoge intensieve opbouw
 Ook geschikt voor bomen
 Met bewatering en/of bevloeiing
 Gering gewicht bij hoge  

 groendakopbouw.
 Vormgegeven daklandschappen;  

 plantensoorten tot bomen  
 mogelijk.

 Duurzaam functionerende  
 begroeiing van ondergrondse  
 parkeergarages.

D A K P A R K E N  I N  S T E D E L I J K  G E B I E D 

(1) Afhankelijk van het draagvermogen van de onderconstructie kunnen Optigroen-substraten 
"licht" of "zwaar" worden gebruikt. De gewichtsaanduidingen hebben betrekking op de met  
water verzadigde toestand, het droge gewicht is ca. 60 – 70% daarvan.

AANWIJZING

 Oplossing 2 met waterretentie is  
niet geschikt voor een omgekeerd 
dak.

WEBCODE: web320 + web321
Rechtstreeks invoeren via www.optigroen.nl
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1. Wat wordt er met Optigroen "dakpark" 
bedoeld?
Het Optigroen systeem "dakpark" maakt door een hoge, 
meerlaagse opbouw een afwisselende beplanting met 
struiken en bomen mogelijk. Er kunnen groene dakland-
schappen worden gecreëerd die optisch niet van gewone 
landschappen te onderscheiden zijn. 

Natuurlijk zijn bij het "dakpark" ook gazons en speelvel-
den, vijverpartijen, terrassen enz. mogelijk zoals bij de  
Optigroen systemen "verblijfsdak" en "verkeersdak".

2. Het principe van de opbouw in vier lagen
Organische componenten dienen een opbouwdikte van 
300 – 400 mm niet te overschrijden (voorkoming van on-
gewenste anaerobe ontbindingsprocessen). Daarom wordt 
bij het Optigroen Dakpark systeem een extra minerale laag 
(Optigroen substraat type U) toegepast. 

Het Optigroen substraat type U wordt in variabele hoog-
tes aangebracht, zodat de gewenste totale opbouwhoogte 
wordt gerealiseerd. De opbouwhoogtes van de drainage-
bufferlaag en de substraten i of R blijven steeds gelijk. De 
gehele laagopbouw is voor struiken en bomen volledig 
doorwortelbaar. 
De Optigroen substraatlagen type i of type R en type U zijn 
zodanig op elkaar afgestemd dat er geen vermenging en 
ook geen capillaire onderbreking ontstaat.  

4. Weinig belasting mogelijk
Als er grote hoogteverschillen moeten worden vereffend en 
daarbij slechts een kleine permanente belasting mogelijk 
is, zijn er ten minste drie oplossingen mogelijk: 

1. Perl "BT": licht, natuurlijk stortgoed van bijzonder  
lichte kleikorrels (waterverzadigd gewicht is ongeveer  
600 kg/m3). Dient als drainagelaag en egalisatielaag. 

2. "Optifill": platen van geëxtrudeerd polystyreen. Het ma-
teriaal neemt maar weinig water op en is drukstabiel.  
Gewicht: ca. 40 kg/m3. 

3. "Optipor": De lichte opbouw van Optigroen glassplit. 
Maximaal waterverzadigd gewicht is 250 kg/m3. Zeer 
hoge drukvastheid. Neemt door het verglaasde poriënvo-
lume geen water op. 

3. Overgang naar de volle grond
De overgang naar de natuurlijke grond kan eenvoudig  
worden gerealiseerd.

OPTIGROEN SYSTEEM "DAKPARK"

1    Optigroen substraatlaag type R (gras)
2    Optigroen onderlaagsubstraat type U 
3    Optigroen filterlaag type 105 
4    Optigroen drainage-bufferlaag laag type FKD 60  

(afgevuld met lava)
5    Bestaande volle grond
6    Drainagekoffer (grind, granulaat)
7    Optigroen drainagelaag FKD 10 als kelderwand drainage
8    Onderconstructie met dakbedekking

1

2

8
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3
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Vierschichtaufbau

1    Optigroen substraatlaag type i of type R (20 – 40 cm)
2    Optigroen onderlaagsubstraat type U (10 – 60 cm)
3    Optigroen filterlaag type 105 
4    Optigroen drainage-bufferlaag type FKD 60 BO

1

2

3

4

Optipor
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WEBCODE: web410 – web412
Rechtstreeks invoeren via www.optigroen.nl

B E L O O P -  E N  B E R I J D B A R E  D A K B E S T R AT I N G

9

O P L O S S I N G  1 O P L O S S I N G  3

Glijlaag type SGL 500
- beschermt de dakbedekking tegen bescha-

digingen
- reduceert wrijvingskrachten
- Conform toepassen bij auto-en vrachtverkeer

5

PE 0,2SGL 500

OPTIGROEN SYSTEEM "VERKEERSDAK" 
VOETGANGERS, PERSONENAUTO`S, VRACHTWAGENS

BIJZONDERHEDEN
 Beloopbaar en/of berijdbaar
 Alle typen bestratingsmateriaal mogelijk
 Ook in combinatie met  

Verblijfsdak en Dakpark

VOETGANGERS 

 Bescherm-absorptielaag  
type RMS 300 (3 mm)

 Controleschacht type TA (> 100 mm)
 Drainage-bufferlaag type FKD 10  

(10 mm)
 Cunetlaag type Split 1 – 4 (50 mm)
 Bestratingslaag (60 – 100 mm)(1)

PERSONENAUTO`S 

 Glijlaag type SGL 500 
 Controleschacht type BF (> 160 mm)
 Drainage-bufferlaag type FKD 12  

(12 mm)
 Draaglaag type Granulaat 0 – 22 

(100 – 150 mm)
 Cunetlaag type Split 1 – 4 (50 mm)
 Bestratingslaag (100 – 120 mm)(1)

VRACHTWAGENS 

 Glijlaag type SGL 500
 Controleschacht type BF (> 160 mm)
 Drainage-bufferlaag type FKD 12  

(12 mm)
 Draaglaag type Granulaat 0 – 32 

(200 – 300 mm)
 Cunetlaag type Split 1 – 4 (50 mm)
 Bestratingslaag (> 120 mm)(1)

Verkehrsdach 1

Warmdach Kaltdach Umkehrdach

Verkehrsdach 1

Warmdach Kaltdach Umkehrdach

Verkehrsdach 1

Warmdach Kaltdach Umkehrdach

Bestratingslaag (100 – 120 mm) 
- Drukverdelend vermogen
- Afstemmen op belastingsklasse

Cunetlaag type Split 1 – 4 (50 mm)
- Hoge waterafvoercapaciteit
- Stabiliseert verharding

Drainagelaag type FKD 10/12
Voetgangers: FKD 10 (10 mm)
Personenauto: FKD 12 (12 mm)
Vrachtwagen: FKD 12 (12 mm)
- voorkomt wateraccumulatie
- FKD 12 voorzien van extra glijfolie 0,2 mm

Draaglaag type Granulaat 2 – 22  
Personenauto: 100 – 150 mm
Vrachtwagen: 200 – 300 mm
Alternatief 1: Optipor PKW/LKW
- Hoge waterdoorlatendheid
- Drukverdelend vermogen
- Leverbaar als zwaar- of lichtgewicht variant

Bescherm-absorptielaag type RMS 300  
(3 mm)
- Beschermt dakbedekking tegen  

beschadigingen
- Hoog waterabsorberend vermogen

2

1

2

1
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Controleschacht type TA (> 100 mm)
- Ter inspectie van de hemelwaterafvoeren
- Verhoging mogelijk in stappen van 100 mm
- Bij oplossing 1 + 2 dient te controleschacht 

berijdbaar te zijn (type BF) > 100 mm

 1 °  –  5 ° 
( 2  %  –  9  %)
VOETGANGERS

1 °  –  5 ° 
( 2  %  –  9  %)
PERSONENAUTO`S

1 °  –  5 ° 
( 2  %  –  9  %)
VR ACHT WAGENS

Oplossing 1

Oplossing 2 + 3

(1)  Deze laag afstemmen op belastingsklasse
  Vraag geheel vrijblijvend naar de mogelijkhe-

den en bijbehorende voorwaarden.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

 Oplossing 1: Oplossing 2: Oplossing 3:
 VOETGANGERS PERSONENAUTO`S  VRACHTWAGENS
Systeemgewicht (1): va. 250 kg/m2  va. 600 kg/m2 va. 780 kg/m2 
  of 2,5 kN/m2 of 6,0 kN/m2 of 7,8 kN/m2 
Dikte systeemopbouw: va. 120 mm va. 180 mm va. 370 mm
Dakhelling: 1° – 5° (2 % – 9 %) 1° – 5° (2 % – 9 %)  1° – 5° (2 % – 9 %)
Belastingsklasse: 1 (max. 4 kN/m2)  2 (max. tot 25 kN/m2 en 3 (max. 160 kN/m2 en 
   2,5 t voertuiggewicht) 16 t (voertuiggewicht)

Dakconstructies en mogelijkheden voor begroeiing: zie pagina 94

O P L O S S I N G  2

http://www.optigroen.nl
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PE 0,2SGL 500

 Glijlaag type SGL 500
 Glijlaag type HDPE 0.2 (0,2 mm)
 Controleschacht type BF (> 160 mm)
 Drainage-bufferlaag type FKD 60 BO (60 mm)  

Vulling type SRT 2 – 22 (> 150 mm)
 Bewateringsautomaat type Beregeningssysteem (bovengronds)
 Filterlaag type 105 (1 mm)
 Vegetatievrije zone rondom dakranden,  

opgaand werk en dakdoorvoeren (> 500 mm breed)
 Substraatlaag type SR (200 mm)
 Bestratingslaag grasbetonsteen (> 120 mm)(1)

 Vulling type RG (> 120 mm)
 Vegetatielaag type Zaaigoed R

B E R I J D B A A R  G R O E N

WEBCODE: web413 – web415
Rechtstreeks invoeren via www.optigroen.nl

6

Filterlaag type 300 (bij vrachtwagens)
- Hoog waterdoorlatend vermogen
- Hogere trekvastheid dan type 105

OPTIGROEN SYSTEEM "VERKEERSDAK" 
VOETGANGERS, PERSONENAUTO`S, VRACHTWAGENS VARIANT: GROEN

Verkehrsdach 2

Variante 1 Variante 2

Substraatlaag type SR (200 mm)
- Systeemspecifiek uitgebalanceerd receptuur
- Samengesteld uit natuurlijke bestanddelen

Bestratingslaag grasbetonsteen (> 120 mm)
- Drukverdelend vermogen
- Afstemmen op belastingsklasse
- Afvullen met type RG
- Ook kunststof grasplaten mogelijk

Filterlaag type 105 (1 mm)
- Voorkomt dichtslibben drainage-bufferlaag
- Hoog waterdoorlatend vermogen

Draaglaag type SRT 2 – 22 (> 150 mm)
- Hoge waterafvoercapaciteit
- Drukverdelend vermogen

Vegetatielaag type Zaaigoed R
- Zie voor meer informatie producten  

"Vegetatie" pagina 74 e.v.
- Afstemmen op (context) substraatlaag

Drainage-bufferlaag type FKD 60 BO (60 mm)
- Hoge waterafvoercapaciteit en -bufferend 

vermogen
- Voorkomt wateraccumulatie bij daken zonder 

afschot en bij grotere stromingslengtes
- Afvullen met type SRT 2 – 22

Substraatlaag type RG (> 120 mm)
- Systeemspecifiek uitgebalanceerd receptuur
- Samengesteld uit natuurlijke bestanddelen

2 3
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Glijlaag type SGL 500 met PE 0,2
- beschermt de dakbedekking tegen bescha-

digingen
- reduceert wrijvingskrachten
- Conform toepassen bij auto-en vrachtverkeer

49

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hoogwerker- en calamiteitenroute
Systeemgewicht:(1)  ca. 600 kg/m2 of 6,0 kN/m2

Dikte systeemopbouw: 350 mm
Dakhelling: 0° – 5° (0 % – 9 %) 
Waterretentie / Afvoercoëfficiënt / Wateropslag 
50 %  C = 0,5 35 l/m2 

Belastingsklasse: max. 115 kN, max. 11,5 t aslast (incidenteel)
Ecologische waarde: 
Verzorgingsgraad: 

BIJZONDERHEDEN

 Berijdbaar gazon
 Hoogwerker toegankelijk
 Als calamiteitenroute voor  

ambulance en/of brandweer

(1)  Deze laag afstemmen op belastingsklasse
  Vraag geheel vrijblijvend naar de mogelijkhe-

den en bijbehorende voorwaarden.

AANWIJZING

 Oplossing 2 met waterretentie is  
niet geschikt voor een omgekeerd 
dak.

Dakconstructies en mogelijkheden voor begroeiing: zie pagina 94

http://www.optigroen.nl
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Variant "Personenauto"
Pagina 46

2.

T O E L I C H T I N G

- Voorstel voor een geschikte en voordelige opbouw 
van een verkeersoppervlak:

info@optigroen.nl

5. Optigroen drainagelaag type FKD 10/12
 De Optigroen drainageplaten type FKD 10 en type  

FKD 12 hebben slechts een geringe opbouwdikte van  
10 of 12 mm. 

 Door het grote poriënvolume kunnen dimensioneringen 
van de drainage volgens de norm DIN 4095 worden uit-
gevoerd, zodat stilstaand water op de dakoppervlakken 
wordt voorkomen. Het opvriezen van de laagopbouw of 
vorstschade aan het stortgoed wordt hiermee voorko-
men. 

 De drainagematten worden op een glijfolie gelegd, zodat 
schade als gevolg van frictie op de dakbedekking die 
door stuurbewegingen, rem- en versnellingskrachten 
ontstaan, worden voorkomen.

 De bovenste laag bestaat uit een zeer trekvast vlies van 
sterkteklasse GRK 2 (FKD 10) of GRK 4 (FKD 12) om de 
doorlatendheid en de filtercapaciteit bij een zo groot 
mogelijke belasting te waarborgen. 

 Vanwege het gladde oppervlak moet de aangebrachte 
opbouw aan de zijkanten opgesloten worden. 

 Omrandingen dienen door middel van betonbanden van 
betonkwaliteitsklasse C15/20 te worden gerealiseerd.  
Er moet beton met een geringe uitwassing van carbonaat 
worden gebruikt.

 Betonbanden dienen in stelbeton geplaatst te worden. 
Tijdens het uitharden dient het stelbeton in folie inge-
pakt te worden om uitspoelen van zuren te voorkomen

6. Optigroen drainage-bufferlaag type FKD 60
De Optigroen drainage-bufferlaag type FKD 60 BO is speci-
aal voor de bevloeiing en afwatering van berijdbare gazons 
ontwikkeld en combineert de volgende functies: 

 Dimensionering van de afwatering van de draagconstruc-
tie volgens de norm DIN 4095. 

 Gelijktijdige waterretentie voor berijdbare gazonopper-
vlakken (FKD 60 BO). 

 Zonder waterbuffering onder onbegroeide wegoppervlak-
ken (FKD 60 BU). 

 Gelijkmatige overbrenging van de belastingen naar de 
ondergrond door grote rijvlakken. 

 Doorlopende drainage onder weg- en groenoppervlak-
ken.

OPTIGROEN SYSTEEM "VERKEERSDAK" 
VOETGANGERS, PERSONENAUTO`S, VRACHTWAGENS

FKD 10, beloopbare oppervlakte

FKD 12, berijdbare oppervlakte

FKD 60, berijdbare gazons (glasbewassing, brandweer etc.)

1. Algemeen 
Beloopbare en berijdbare bedekkingen, vooral op par-
keergarages, liggen vaak in begroeide dakoppervlakken 
en moeten daarom ook qua constructie op elkaar worden 
afgestemd. Belastingverdeling, oppervlakafwatering en de 
afwatering van de ondergrond zijn hierbij belangrijke aan-
dachtspunten voor het ontwerp. 
Zie voor meer informatie de "Aanbeveling voor ontwerp en 
bouw van verkeersoppervlakken op bouwwerken" van de 
FLL-aanbeveling (2005) en de Dakbestratingsrichtlijn SBR 
2009. 

2. Gebruiksvarianten 
De Optigroen systeemoplossing "verkeersdak" wordt af-
hankelijk van de belasting in vier gebruiksvarianten onder-
verdeeld: 
1. Beloopbare bestrating ("voetganger") 
2. Berijdbaar voor personenauto"s ("personenauto") 
3. Berijdbaar voor vrachtwagens, bijv. toegangswegen  
     voor de brandweer ("vrachtwagen") 
4. Berijdbare groene oppervlakken ("groen")

3. Draagconstructie
De systeemopbouw van de Optigroen verkeersdaken is 
afhankelijk van het type dakbedekkingsconstructie en de 
druksterkte daarvan:

4. Afschot
Een ander belangrijk aspect bij het ontwerp van de Opti-
groen "verkeersdaken" is de helling. Afhankelijk van de 
oppervlakafwatering en het afschot (minimaal 1:10 bij be-
loopbare of 1:16 bij berijdbare bestratingen) dient men dik-
kere dragende en waterafvoerende lagen toe te passen.

* Daken zonder helling voldoen niet aan de hierboven 

   genoemde aanbevelingen van FLL-richtlijnen.

Draag- en cunetlaag onder af-
schot op vlakke dakconstructie

Draag- en cunetlaag met afschot 
van dakconstructie mee

0°-dak* op verstelbare tegeldragers

Variant 1 Variant 2

Variant 3

Variant "Voetganger"
Pagina 46

1.

Variant "Groen"
Pagina 48

4.

Variant "Vrachtwagen"
Pagina 46

3.

1. 3.

Warmdakconstructies met drukvaste 
isolatie

2.

Kouddakconstructie Omkeerdak met XPS isolatie

Checklist Verkeersdak – PDF
Download

http://optigruen.de/fileadmin/contents/checklisten/Checkliste_Verkehrsdach-Online.pdf
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SolarGrünDach

Bescherm-absorptielaag type RMS 500 K 
(5 mm)
- Zeer hoog waterabsorberend vermogen
- Verdeelt water over zeer grote oppervlakken
- Verdeelt water met name onder de zonnepa-

nelen waardoor de vegetatie kan overleven

Vegetatielaag type Pluggen 
- Sedum
 Alternatief: Spruiten S

Substraatlaag type M/S (> 80 l/m2)
Optie: Substraatlaag type M/L (> 80 l/m2)
- Systeemspecifiek uitgebalanceerd receptuur
- Leverbaar als zwaar- of lichtgewicht variant
- Samengesteld uit natuurlijke bestanddelen

Zonnepaneelstandaard type Sunroot 30
- Hoge waterafvoercapaciteit en -bufferend 

vermogen
- Zonnepaneelstandaard geballast door  

dakbegroeiing
- Hellingshoek zonnepaneel: 30°  
- Zonnepaneelen: 800  – 1200 mm

Zonnepaneelstandaard type Sunroot 15
- Hoge waterafvoercapaciteit en -bufferend 

vermogen
- Zonnepaneelstandaard geballast door  

dakbegroeiing
- Hellingshoek zonnepaneel: 15° 
- Zonnepaneelen: 1670 mm

Zonnepaneelsysteem
- Afstemmen met Optigroen en laten  

installeren door erkende installateur
- Afmeting zonnepaneelen (staand) 

800 – 1200 mm / 1600 mm

Bescherm-absorptielaag type RMS 500 
(5 mm)
- Beschermt dakbedekking tegen  

beschadigingen
- Hoog waterabsorberend vermogen
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Drainage-bufferlaag type FKD 25 (25 mm)
- Hoge waterafvoercapaciteit en -bufferend 

vermogen
- Voorkomt wateraccumulatie bij daken zonder 

afschot en bij grotere stromingslengtes

6

6
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Dakconstructies en mogelijkheden voor begroeiing: zie pagina 94

O P L O S S I N G : 
 
0  –  3 °

OPTIGROEN SYSTEEM "SOLARGROENDAK"

TECHNISCHE SPECIFICATIES 

Systeemgewicht(1): 120 – 140 kg/m2 of 1,2 – 1,4 kN/m2

Dikte systeem opbouw: 8 cm
Dakhelling:   0 – 3° (0 – 5 %) 
Vegetatievorm:   Sedum
Waterretentie / Afvoercoëfficiënt(1) / Wateropslag: 
50 – 60 %  bei 0°: C ≤ 0,13 ca. 25 l/m2 

  bei 1 – 4,5°: C ≤ 0,45
Ecologische waarde: 
Verzorgingsgraad: 
Kostenfactor:    
(Excl. zonnepanelen en installatiewerk)

BIJZONDERHEDEN

 Geballast systeem,  
 geen dakdoorboringen

 Ook begroeiing onder de  
 PV-panelen

 Hoger rendement PV-panelen
 Gunstige combinatie van  

 dakbegroeiing + zonne-energie.
 Geballast en ondoordringbaar  

 systeem.
 Hogere opstelling van de zonne- 

 paneelmodules om schaduw te  
 vermijden.

 Plantengroei ook onder de  
 modules.

 Onderhoudsarme groendakvariant.
 In windtunnel getest.
 Verhoging van het rendement van  

 de installatie voor zonne-energie.

(1) Aanduiding van de laagopbouw afhankelijk van de beveiliging tegen windbelasting. Afhankelijk 
van het draagvermogen van de onderconstructie kunnen Optigroen- substraten "licht" of "zwaar" 
worden gebruikt. De gewichtsaanduidingen hebben betrekking op de met water verzadigde toe-
stand, het droge gewicht is ca. 60 – 70 % daarvan. De beveiliging tegen windbelasting dient in acht 
te worden genomen. 

(2) Vastgesteld bij een dakhelling van 0 graden in overeenstemming met de FLL-procedure.

WEBCODE: web510
Rechtstreeks invoeren via www.optigroen.nl

M E E R  R E N D E M E N T  U I T  Z O N N E P A N E L E N

Info

Functioneren Solargroendak – Youtube

Installatiehandleiding Solargroendak – PDF
Download

http://www.optigroen.nl
http://www.optigruen.de/fileadmin/contents/Prospekte/2_Fachthemen/Optigruen-SolarGruenDach_13.03.2014.pdf
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=8lAD32vO2ac
http://www.optigroen.nl/fileadmin/contents/Verlegeanleitungen/13_Solaraufstaenderung/Montage-%20und%20Verlegeanleitung%20Solaraufstaenderung%20-Sun%20Root-.pdf
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rijafstand bij 1200 mm Breedte van rij modules: 2770 mm

Sunroot 15°  2000 mm

1670 mm

15
°

15
°

810 mm

600 mm grind 

500 mm

Sunroot 15°  2000 mm Sunroot 15°   2000 mm

300 mm grind 

West Oost

T O E L I C H T I N G

OPTIGROEN SYSTEEM "SOLARGROENDAK"

 

 

 

  

 

1   Optigroen Sunroot 15
2   Knickprofiel
3   Bevestigingsrail
4   Zonnepaneel
5   Grindstrook fractie 16/32

1   Bevestigingsrail
2   Optigroen Sunroot 30
3   Optigroen bescherm-absorptielaag 

type Typ RMS 500 K
4   Zonnepaneel (800 – 1200 mm hoog)

6   Dakconstructie met voldoende draagkracht
7   Dakbedekking (wortelvast volgens de  

 FLL-richtlijnen)
8   Optigroen bescherm-absorptielaag RMS 500
9   Optigroen drainage-bufferlaag type FKD 25 (25 mm)

5   Optigroen drainage-bufferlaag  
type FKD 25, alleen bij grotere  
afstand tussen de PV-panelen

6   Dakbedekking (wortelvast volgens  
de FLL- richtlijnen)

10  Optigroen beschermscherm-absorptielaag 
  type RMS 500 K
11   Optigroen substraatlaag type M
12  Vegetatie

7   Grindstrook fractie 16/32
8   Optigroen bescherm-absorptielaag  

laag type RMS 500
9   Optigroen substraatlaag type M
10  Vegetatie
11   Dakconstructie met voldoende draagkracht

1   Substraat laagdikte is af-
hankelijk van de windbelasting 
(bouwtechnische context)

2   "Sunroot" is een drainage-
element en geballaste zonnepa-
neel standaard tegelijk
 

3   Hemelwater wordt door mid-
del van het absorptie- en capil-
lair vlies type RMS 500 K onder 
de modules door geleid.

4   Opvangbekken voor afspoe-
lend regenwater

Het Solargroendak systeem is dusda-
nig ontwikkeld dat de speciale Sunroot 
standaard op zijn plek blijft door de 
ballast van het groendak systeem.

max. 1200 mm

max. 1670 mm

2850 – 3600 mm

1270 – 2000 mm

Afmeting onderzijde Sunroot Afmeting tussen Sunroots

Sunroot 15° 2000 mm
Afmeting tussen Sunroot 

850 – 1600 mm

2350 mm500 mm

420 mm

300 mm 
grind

19°

15
°

30
°

30
°

15
°

300 mm

De vegetatie loopt ook onder de zonnepane-
len door, zodat een zo groot mogelijk deel be-
groeid kan worden. Hierdoor koelt het gehele 
dak nog beter.

2. De werking van het "Solargroendak"1. Twee geballaste systemen

1.1 Optigroen systeem Solargroendak 15

1.2 Optigroen systeem Solargroendak 30

Afstand

Schaduw

Schaduw
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3.  Aandachtspunten bij het ontwerp
en de uitvoering 
De combinatie van zonne-energie en groendak vereist in 
de ontwerpfase een goede afstemming tussen de deskun-
digen (dakdekker, dakhovenier, installateur van de zonne-
energie). 

De Optigroen partneronderneming verzorgt de plaatsing 
van het "Solargroendak", met inbegrip van de draagrails 
van de zonnepanelen. De zonnepanelen worden door de in-
stallateur voor zonne-energie gemonteerd en hieronder valt 
ook de uitvoering van alle elektrowerkzaamheden. 

Grindstroken aan de voorzijde van zonnepanelen voorko-
men schaduw en vervuiling. Afstand zonnepaneel en dak-
bedekking is ca. 300 mm.



















Voorbeeld:
projectuitwerking

- advies voor een solargroendak
- bestektekst op maat
- uitwerking plaatsing zonnepanelen in overleg met 

installateur
info@optigroen.nl

rijafstand bij 1000 mm Breedte van rij modules: 2350 mm

Op het zuiden.

Optioneel ook op  

Oost-west te plaatsen  

met 15° helling

Op het zuiden gericht 

met 30° helling

mailto:info%40optigroen.nl?subject=Service%20Solargroendak
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L E V E N D E  G E V E L

TECHNISCHE SPECIFICATIES
 
Systeemgewicht(1): ca. 80 – 120 kg/m² 
 ca. 0,8 – 1,2 KN/m²
Afmeting cassette:(2) Hoogte 1000 mm, breedte 600 mm, dikte 60 mm
Materiaal: Aluminium
Kleur:  Naturel of RAL-kleur
Vegetatievorm: Vaste planten, grassen, kruiden
Ecologische waarde: 
Verzorgingsgraad: 
Kostenfactor: 

BIJZONDERHEDEN

 Gepatenteerd gevelbegroeiings-
systeem.

 Eenvoudig, fraai en elegant.
 Bijzondere blikvanger.
 Binnen en buiten.
 Dankzij de gebruikte materialen 
duurzaam en brandveilig.

AANWIJZING

 Zie voor meer informatie ook: 
www.gevelbegroeiing.net

 Lijsten met planten voor binnen en 
buiten: zie pagina 85.

WEBCODE: web520
Rechtstreeks invoeren via www.optigroen.nl

- Advies op maat
- Advies voor beplantingen
info@optigroen.nl

OPTIGROEN SYSTEEM "GEVELBEGROEIING"

Absorptie- en capillair vlies type RMS 500 K
- Buffert en verdeelt het water gelijkmatig  

over alle gevelelementen
- Vooraf geproduceerd en in de gevelkorf 

geïntegreerd
- Verrot niet en is trekvast

Ophangrail
- Van aluminium
- Geleiding van de bevloeiingsslangen
- Bevestiging direct aan de qua stabiliteit 

geschikte muur of aan een geschikte draag-
constructie.

- Eenvoudig inhangen van de gevelelementen

Aluminium frame-elementen met hoeken,
zijstukken, goot en afdekplaat boven 
- Van aluminium 

Kleur: alu naturel of RAL-tint
- Kantopsluiting van de gevelelementen en 

daardoor zuivere afsluiting
- Afvoergoot voor gerichte afvoer van het  

overtollige water

2

5

Plantenpot
- Van gerecycled kunststof 
- Direct contact van de klompen aarde rond de 

wortels met het Absorptie- en capillair vlies 
type RMS 600 K 

- indien nodig eenvoudig vervangen van de 
planten 

4

Gevelkorf 
- Met substraat gevuld cassettesysteem van 

aluminium
- Kleuren van het oppervlak van de aluminium 

korven volgens RAL of alu naturel
- Standaardafmetingen (100 x 60 cm) 
- Vulling met speciaal substraat, ca. 20 l/m²
- Met plantenpotten

3

1

Druppelbevloeiing
- Automatische bevloeiing met bewaterings-

computer
- Toevoeging van voedingsstoffen
- Geringe behoefte aan water, weinig water-

verlies

6
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(1)  Met water verzadigd, afhankelijk van vullingsmateriaal. Te vermeerderen met gewicht voor planten 
en toeslagmaterialen voor stabiliteit in verband met belasting door wind en sneeuw. 
Aangegeven systeemgewicht is inclusief verzadiging, windbelasting en overdracht van krachten op 
de gevel. Het werkelijk gewicht van de gevelbegroeiing is ca. 50 kg per m2.

(2)  Afmetingen en gewicht van het standaardelement. Andere afmetingen mogelijk afhankelijk van het 
object.

Info

mailto:info%40optigruen.de?subject=Service%20Gevelbegroeiing
http://www.optigruen.de/fileadmin/contents/Prospekte/2_Fachthemen/Optigruen-Fassadengarten_8-Seiter_22.04.2014.pdf
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E I G E N S C H A P P E N

1. De Optigroen "Gevelbegroeiing" 
eigenschappen

 Grote flexibiliteit in de kleur van de aluminum 
gevelcassettes: als standaard lava-bruin of in alle RAL-
kleuren. Vulling van bijvoorbeeld puimsteen (wit), lava 
(bruin), tufsteen (beige-bruin) of steensplit (rood). 
Daarmee wordt een groot aantal mogelijkheden voor 
uitstraling geboden.

 Optisch elegant uiterlijk, zelfs zonder begroeiing 
(zoals in het begin of in de periodes van rust van de 
vegetatie). De gevelcassettes worden omrand door 
een aluminium frame, waarmee een aantrekkelijk 
"gevelbegroeiingsbeeld" wordt gecreëerd.

 Afgezien van de in serie vervaardigde gevelcassettes 
zijn er ook passtukken en op maat gemaakte cassetes, 
zodat met omstandigheden, die specifiek zijn voor een 
gebouw, rekening kan worden gehouden.

 Hogere waarde van het onroerend goed.
 Extreem weerbestendig tegen UV-straling en invloeden 
van vorst en wind.

 Niet brandbaar.
 Eenvoudige inbouw van de gevelcassettes en snelle 
montage.

 Substraat met vele voordelen: betere 
vorstbestendigheid van de planten, grotere wateropslag 
en vochtretentie.

 Vooraf gecultiveerde, beplante gevelcassettes 
zijn mogelijk, maar niet noodzakelijk; dus grotere 
flexibiliteit.

 Groot aantal soorten planten die in de praktijk met 
succes worden gebruikt. Deze kunnen ter plekke 
(indien gewenst volgens een beplantingsplan) worden 
ingeplant.

 De gevelcassettes, de planten en de druppelbewatering 
kunnen onafhankelijk van elkaar van de gevel worden 
gedemonteerd.

 Geschikt als binnen en buiten toepassing
 Vandalisme bestendig en NIET beklimbaar

OPTIGROEN SYSTEEM "GEVELBEGROEIING"

Na inplant … … 3 maanden later!

2.  Constructie, techniek, verzorging & onderhoud 
Bouwkundige context
Het Optigroen Gevelbegroeiingsysteem kan direct aan de 
nieuwe of bestaande gevel bevestigd worden. Voorwaarde 
hiervoor is dat deze voldoende draagkrachtig is om het sys-
teem gewicht van ca. 80 – 120 kg te kunnen dragen. Voor 
binnengevels is een dampscherm of waterkerende folie 
achter het gevelbegroeiingsysteem aan te bevelen. Wanneer 
de bestaande of nieuwe gevel niet draagkrachtig genoeg 
is kan er een staande constructie voor de gevel geplaatst 
worden waaraan de Optigroen Ophangrails bevestigd zal 
worden.

Verzorging en onderhoud
Gevelbegroeiing moet regelmatig onderhouden worden. 
De werkzaamheden bestaan uit het monitoren van de 
bewateringsinstallatie (tijdig aan- uit schakelen, controle, 
vochtigheid systeem en temperatuur), het verwijderen van 
dode bloemen, vervangen van dode beplanting en/of uitge-
groeide beplanting. Daarnaast is het per gevelbegroeiing 
afhankelijk wat voor aanvullend onderhoud er gepleegd 
moet worden zoals snoeien, geleiden en vormen. De ver-
zorging en onderhoud dient bij de aanneemsom voor een 
periode van 10 jaar opgenomen te worden en zal verzorgd 
worden door ervaren Optigroen partners.

Overtollig 
water

Terugleiden

Druppel-
bevloeiing

niet op 
schaal

Toevoer van regenwater, vers water

Bewateringsautomaat

inclusief:
filter
drukregelaar
mestdosering Pomp

VORSTVRIJ GEBIED

Overloop
regen-
water-
reservoir

Container voor 
het opvangen 
van vuil met 
overloop naar 
het regen-
waterreservoir

Regenwaterreservoir  
of systeemscheider

Optigroen Gevelbegroeiing Op de bouwplaats

1  Draagconstructie - Isolatie
- Draagconstructie (120 kg/m²)
- Verbindingselementen afhankelijk van de  
  onderconstructie

2  Gevelbegroeiing - Ophangrail met houder
- Gevulde gevelcassettes, gereed
- Aluminium frame
- Planten

3  Bevloeiing - Volledig automatisch bevloeiings- 
  systeem incl. alle leidingen

- Vorstvrije technische ruimte
- Toevoer van water incl. scheiding van het  
  buizennetwerk
- Stroomtoevoer, evt. datalijn voor de  
  bewaking van de bevloeiing op afstand
- Leidingen van de technische ruimte tot  
  aan de gevel in het gebouw
- Alle aansluitingen op de bouwplaats  
  worden aangesloten door de huishoud- 
  techniek

4  Afwatering - Afvoergoot van aluminium - Aansluitingen voor afvoer
 (regenwaterreservoir/afwateringsstelsel)

Bewatering en techniek
Een gevelbegroeiing dient altijd voorzien te worden van 
een bewateringssysteem. Dit systeem bestaat veelal uit 
een druppelleiding met breaktank, pomp en bewaterings-
computer. Inpandig dient er een technische ruimte voor-
zien te zijn van ca. 1 x 1 meter vloeroppervlak en 1 x 2 meter 
muuroppervlak om alle technische voorziening te kunnen 
monteren. Daarnaast dient er een stroom- en wateraanslui-
ting voorzien te worden. Wanneer er een internet toegang is 
kan er ook online controle en monitoring plaats vinden van 
de bewateringsinstallatie .

1

2

4

4

3

3

3

3

CAD-details gevelbegroeiing – PDF
Download

http://www.optigroen.nl/fileadmin/contents/sprache_niederlaendisch/zeichnungen/1_SystemL_O_Aus/1.250_O-Fassadengarten/1.250-NL-Gevelbegroeiing-rev1.pdf
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Productnaam Materiaal Sterkte Kleur Eigenschappen

Optigroen Wortelwerende baan PVC-P 0,8 mm bruin FLL-getest, weerbestendig, niet  
geschikt bij bitumen en niet  
UV-bestendig 

Optigroen Verblijfsdak EPDM 1,0 / 1,2 / 1,5 mm zwart FLL-getest, bitumen-, ozon- en  
UV-bestendig

1. Wortelwerende dakbedekking verplicht!
Deze wortelwering kan op twee verschillende manieren 
plaatshebben: 
1. De dakbedekking is wortelwerend volgens de FLL-

testmethode (of volgens de norm DIN EN). Juist bij 
nieuwbouw worden dakbedekkingen gekozen die 
wortelwerend zijn.

2. In aanvulling op een (niet wortelwerende) 
dakbedekking wordt een Optigroen wortelwerende 
baan aangebracht. Deze vervult de functie van de 
"wortelwering" en niet van de dakafdichting. Deze 
variant wordt meestal bij het achteraf aanleggen 
van begroeiing, renovatie alsmede begroeiing met 
waterstuwing gekozen. 

Het onderwerp dakbedekking/wortelwering dient bij de 
begroeiing van daken bijzonder zorgvuldig te worden 
behandeld. Optigroen werkt hierbij nauw met fabrikanten 
van verschillende dakbedekkingssystemen en met 
dakdekkers samen.

2. Normen en richtlijnen 
Men dient de volgende normen en richtlijnen in acht te 
nemen: 

 Normenreeks DIN 18531 (Dakafdichtingen – Afdichtingen 
voor niet benutte daken) bij extensieve begroeiing. 

 Normenreeks DIN 18195 (Afdichting van gebouwen) bij 
intensieve begroeiing en benutte daken. 

 De richtlijnen voor dakbegroeiing van de 
Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung 
Landschaftsbau (FLL – onderzoeksinstituut voor 
landschapsarchitectuur), met inbegrip van de 
procedures van dit instituut voor het testen van de 
wortelbestendigheid van banen en coatings. 

 Norm prEN13948 

3. Belangrijk
1. "Wortelbestendigheid volgens FLL-richtlijnen" of 

"norm prEN 13948"  
Voor alle toegepaste producten moet een actueel en 
volledig keuringsrapport kunnen worden overlegd. 
Nadere informatie over de testmethode op www.fll.de. 

2. Wortelwering over het gehele oppervlak  
Als een dak maar gedeeltelijk van begroeiing 
wordt voorzien, dient toch het hele dakoppervlak 
wortelbestendig te worden gerealiseerd. 

3. Homogene naadverbindingen van de banen  
Dakafdichtingen en wortelwerende banen dienen 
een homogene (gelaste of verlijmde) naadverbinding 
te hebben; alleen overlappen voldoet niet aan de 
beschreven FLL-richtlijnen. 

4. Randopsluitingen en wandaansluitingen 
De wortelwerende laag dient altijd 120 mm boven de 
watervoerende laag (dakbedekkingsvlak/substraat) te 
zijn aangebracht.

5. Dakdoorboringen  
Wortelbestendige aanbrenging is vereist, bijv. met 
manchetten. 

6. Bescherming tegen mechanische beschadiging  
Zowel aan de aansluitingen als in het oppervlak. 
Afhankelijk van belastingklasse dienen verschillende 
Optigroen beschermvliezen te worden toegepast (zie de 
productoplossing "beschermvliezen", pagina 62) 

7. Kwaliteitsbewuste uitvoering   
Goede samenwerking tussen de disciplines 
dakafdichting en dakbegroeiing. Alleen vakkundige 
ondernemingen zoals bijvoorbeeld de Optigroen 
partnerondernemingen mogen wortelwerende banen 
leggen. 

8. Plantensoorten met een sterke wortelstokgroei dienen 
te worden vermeden. 

9. Uitbreiding van garantieafspraken  
Zie hierna onder punt 4.

5. Test op dichtheid
Wanneer er onverhoopt schade is aan de dakbedekking is 
dit moeilijk op te sporen. Wij adviseren een systeem met 
elektro-impulstechniek welke vooraf in dakbegroeiing kan 
worden aangebracht:

Bij deze methode wordt in het gehele randgedeelte op het 
Optigroen beschermvlies van het type RMS een zogenaam-
de "ringleiding" gelegd die met een grindstrook wordt be-
dekt. Al vóór en ook lang na het aanbrengen van de diverse 
Optigroen systeemoplossingen kan door middel van de 
elektro-impuls-methode nauwkeurig een lek worden gelo-
kaliseerd. 

Verdere informatie: info@optigroen.nl

A

Optigroen wortelwerende baan 0,8 mm

4. Kwaliteitskenmerken
 De Optigroen wortelwerende banen zijn al meer dan 30 

jaar in de praktijk beproefd en er is inmiddels reeds meer 
dan 5 miljoen vierkante meter oppervlak schadevrij ver-
werkt door Optigroen partnerondernemingen. 

 Optigroen heeft al 40 jaar geleden – toen nog onder de 
firmanaam "optima" – de eerste succesvolle testen voor 
wortelbestendigheid uitgevoerd. 

 De Optigroen wortelwerende banen hebben de test van 
de FLL-richtlijnen met succes doorstaan en kunnen zon-
der enig bezwaar als wortelwering op bouwwerken wor-
den toegepast. 

 Optigroen wortelwerende banen zijn er in diverse materi-
aalsoorten. 

 Optigroen en de betrokken Optigroen partneronderne-
mingen kunnen met betrekking tot een object een uit-
gebreide garantie van 10 jaar geven op materiaal, met 
inbegrip van wortelwering en uitvoering. Extra kosten 
voor de opdrachtgever zijn hierbij niet van toepassing. 

OPTIGROEN PRODUCT "WORTELWERENDE LAGEN"
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WEBCODE: web610
Rechtstreeks invoeren via www.optigroen.nl

Zeehospitum Katwijk Renovatie Alexandrium Rotterdam met nieuwe wortelwerende 
dakbedekking

Productblad  
Wortelwerende folie  – PDF

Download

mailto:info%40optigroen.nl?subject=Test%20op%20dichtheid
http://www.optigroen.nl
http://www.optigroen.nl/fileadmin/contents/sprache_niederlaendisch/Produktdatenblaetter/15_Wurzelschutz/Wortelwerende%20folie%20PVC%200%2C8mm.pdf
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OPTIGROEN PRODUCT 
"CONSTRUCTIEBESCHERMINGS-, ABSORPTIE- EN FILTERVLIEZEN"

1.  Toepassing 
Vlies wordt bij de dakbegroeiing voor diverse functies  
gebruikt en is in een aantal normen en richtlijnen  
voorgeschreven: 

Optigroen product Dikte Toepassing Gewicht 
(gram/m2)

Wateropslag 
(liter/m2)

Glijlagen:

PE 0.2 0,2 mm bestrating 185 0

SGL 500 1 mm bestrating 940 0

Dampopen laag:

Dampopenlaag RS 1 mm extensief/intensief 125 0

Bescherm-absorptielagen:

RMS 300 3 mm extensief 300 2

RMS 500 5 mm intensief 500 3,5

RMS 500 K 5 mm extensief 600 5

SSV 800 10 mm hellende daken 800 6

RMS 900 6 mm intensief 900 6

RMS 1200 9 mm intensief 1200 7

Filterlaag:

Filtervlies type 105
1 mm extensief/intensief 105 0

Filtervlies type 300
2 mm dakbestrating 300 0

2. Optigroen type RMS 300 / RMS 500 
Optigroen bescherm-, scheidings- en absorptievliezen
Beschermen de dakafdichting of wortelwerende banen bij 
geringe mechanische belasting, scheiden niet te combineren 
materiaallagen van elkaar en slaan afhankelijk van het 
product en in de functie van beschermvlies een bepaalde 
hoeveelheid water op. 

 Optigroen bescherm- en absorptievlies type RMS 300 
met 300 g/m2: in Duitsland minimumeis als bescherm-
vlies bij dakafdichtingen, scheidingsvlies bij niet te 
combineren materialen. 

 Optigroen bescherm- en absorptievlies type RMS 500 
met 500 g/m2: in Oostenrijk minimumeis als bescherm-
vlies bij dakafdichtingen. 

Eigenschappen
 Materiaal: 100 % kunststofvezels (polypropyleen, poly-

ester, acryl, deels gemengd, recycling-vezels). 
 Sterkteklassen GRK 2 – 3. 
 Onverteerbaar, niet UV-bestendig. 
 Wateropslag: ca. 3 – 5 l/m2. 
 Voldoet aan de eisen van de dakbegroeiingsrichtlijnen.

3. Optigroen absorptie- en capillair vlies 
 RMS 500 K
Als beschermlaag met capillaire werking voor het verminde-
ren van stilstaand water in de laagopbouw bij dakconstruc-
ties met plasvorming of niveauverschillen. 
Neemt water op en leidt het water capillair verder. Ook voor 
het bewateren van de vegetatie onder de modules voor 
zonne-energie (zie "SolarGroendak"). Extreem absorptie- en 
capillair vermogen. 

Eigenschappen
 Materiaal: 100 % speciaal PES-vezel. 
 Dikte: 5 mm. 
 Gewicht: min. 500 g/m².

4. Optigroen type 105 
Optigroen filtervlies
Wordt altijd gebruikt als er een drainage-voorziening
tegen fijne deeltjes moet worden beschermd. 

 Bij meerlaagse bouwwijze als scheiding tussen draina-
ge- en substraatlaag. 

 Als scheiding tussen grindstrook en groendakopbouw. 

Eigenschappen
 Materiaal: 100 % polypropyleen. 
 Sterkteklasse GRK 2. 
 CE-markering. 
 Onverteerbaar, niet UV-bestendig.

RMS 300

Type 105

RMS 500

RMS 500 K

WEBCODE: web620
Rechtstreeks invoeren via www.optigroen.nl

 Bescherming van de dakbedekking tegen mechanische 
beschadiging. 

 Scheiding van producten die niet met ander materiaal 
kunnen worden gecombineerd (bijv. PVC en bitumen). 

 Filtering van fijne deeltjes uit het substraat. 
 Opslag van water en voedingsstoffen. 

http://www.optigroen.nl


1. Toepassing 
 Begrenzing van verhoogde plantvakken.
 Optisch aantrekkelijke en goede afsluiting van de  

Optigroen dakbegroeiingsopbouw.
 Afbakening van de Optigroen dakbegroeiingsopbouw 

ten opzichte van paden, terrassen en grindstroken.
 Begrenzing van de Optigroen dakbegroeiingsopbouw 

bij ontbrekende aansluithoogtes aan de dakrand.
 Niet geschikt voor opengoot toepassing 

2. Optigroen randelementen ALU
 Materiaal: aluminium.
 Standaard wanddikte: 3 – 5 mm.
 Oppervlak:  

 - gecoat in een kleur volgens RAL- of  
 DB-kleurenpalet, naden geslepen.

 Bijzondere kenmerken van randelementen: 
 - De randelementen zijn als L-hoek geconstrueerd.
 - Voor het verstevigen van de verticale wand worden  

 op regelmatige afstanden koppelplaten ingelast.
 - Zowel buitenhoeken als binnenhoeken kunnen in  

 verschillende hoekvormen worden uitgevoerd.
 - Levering gereed voor inbouw en op maat volgens  

 ontwerp.

1   Beplanting
2   Optigroen substraatlaag type i
3   Optigroen randelement "ALU" 
4   Tegelbestrating
5   Geschikt beddingsmateriaal (30 – 50 mm)
6   Optigroen filtervlies type 105
7   Optigroen drainagebufferlaag type FKD 60 BU gevuld met 

Optigroen drainagelaag type Perl 2/10
8   Optigroen drainagebufferlaagtype FKD 60 BO gevuld met  

Optigroen drainagelaag type Perl 8/16
9   Optigroen bescherm- en absorptielaag type RMS 500
10  Optigroen PE-folie en SGL 500
11   Geschikt beddingsmateriaal 
12  Geschikte onderconstructie met wortelwerende dakbedekking
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WEBCODE: web642
Rechtstreeks invoeren via www.optigroen.nl

Standaard afmetingen:

Materiaaldikte 3 mm 3 mm 5 mm

Hoogte 300 mm 500 mm va. 600 mm

Breedte 290 mm 465 mm afhankelijk  
van opdracht

Lengte tot 2.500 mm tot 2.000 mm tot 1.500 mm

Gewicht ca. 5,2 kg/m1 ca. 8,2 kg/m1 ca. 20,6 kg/m1

11

- Brochure met uitvoerige informatie
- Advies op maat
- Maatwerk randelementen
info@optigroen.nl

Installatieinstructies downloaden – PDF
Download

Download installatiehandleiding  
randelementen – PDF

Download

Download checklist Randelementen – PDF
Download
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Type Hoogte (mm) Lengte (mm)
SKL-80-1100 80 1.100
SKL-120-1100 120 1.100
SKL-80-300 80 300
SKL-120-300 120 300

1.  L-profielen
Scheiding tussen dakbegroeiing en vegetatievrije zone

 Materiaal: aluminium
 Kleur: blank aluminium
 Gewicht: 1 – 2 kg/m1

 Hoogte: 55 tot 120 mm
 Lengte: 2000 tot 2500 mm
 Omkanting voor sterkte
 Geperforeerd

2. "Hellend dak" randprofiel
Voor daken zonder dakrand. 5 tot 45 graden toepasbaar in 
combinatie met Optigroen Profielhouder type K.

 Materiaal: Aluminium (> 3mm) of RVS
 Kleur: Blank aluminium of RVS
 Hoogte: 80 – 150 mm

OPTIGROEN PRODUCT "RANDELEMENTEN"

3.  L-profiel type SKL

Toepassing:
→  vlakke daken tot 5 graden helling
→  Scheiding tussen dakbegroeiing en grind
→  Esthetische scheidingslijn maken
→  Prijsgunstig alternatief t.o.v. aluminium

Materiaal:
→  Recycling kunststof, zwart, UV-stabiliseerd, 5 mm dik,  

lengte ca. 1.100 mm

Voordelen:
→  Snel verwerkbaar
→  Hoeken en lichte bochten mogelijk
→  Koppelbaar met Triangel ontwatering
→  Om de 10 meter verbindplaat toepassen  

voor uitzetten en krimpen

WEBCODE: web641
Rechtstreeks invoeren via www.optigroen.nl

WEBCODE: web640
Rechtstreeks invoeren via www.optigroen.nl

http://www.optigroen.nl
mailto:info%40optigroen.nl?subject=Service%20Randelementen
http://www.optigroen.nl/fileadmin/contents/Verlegeanleitungen/07_Kiesfangleisten_und_Traufprofile/Montage-%20und%20Verlegeanleitung%20Alu-Kiesfangleiste%20ZP%20und%20ZP-A.pdf
http://www.optigroen.nl/fileadmin/contents/Verlegeanleitungen/10_Randelemente/Montage-%20und%20Verlegeanleitung%20Alu-Randelemente.pdf
http://www.optigroen.nl/producten/randelementen/productoverzicht/
http://www.optigroen.nl
http://www.optigroen.nl
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1. Informatie 
De klimaatverandering waardoor steeds vaker zware re-
genval voorkomt, nieuwe afwateringstechnieken alsmede 
steeds grotere afwateringsoppervlakken van dakafvoeren 
en stromingslengtes, vereisen een grondig ontwerp voor 
afwatering. Afhankelijk van de bouwkundige situatie en de 
vegetatie komen verschillende oplossingen van Optigroen 
voor afwatering in aanmerking. Al deze oplossingen heb-
ben dezelfde basisprincipes.

2. Drainagebufferplaat
Kunststofelementen (zogenaamde drainagebufferplaten) zijn 
al vele jaren beproefd in de drainage van gebouwen (muur en 
daken).  

Eigenschappen 
 Drainage volgens de norm DIN 4095. 
 Effectieve afvoer van regenwater. 
 Waterbuffering productspecifiek: 3 – 17 liter/m2. 
 Laag gewicht. 
 Ook geschikt voor daken zonder helling: 

 overbrugging van stilstaand water bij plasvorming. 

3. Stortgoeddrainage 
Optigroen is bij wijze van spreken groot geworden met 
stortgoeddrainage "Perl" en past deze nu sinds meer dan 
40 jaar toe in beproefde meerlaagse systeemoplossingen.
Toepassingsgebied  
Extensieve en intensieve begroeiingen. 
Materiaal 
Mineraal stortgoed, afhankelijk van de regio, o.a. leisteen-
korrels, kleikorrels en lava. Gebroken fractie 2 – 10 mm bij 
extensieve begroeiingen en intensieve begroeiingen zon-
der stuwing van water; deels gebroken fractie 8 – 16 mm bij 
intensieve begroeiingen met waterstuwing. 

Eigenschappen  
 Natuurlijk materiaal, eenvoudig te recyclen, dimensio-

nering van de drainage volgens de norm DIN 4095. 
 Gewaarborgd afvoeren van overtollig water. 
 Afwateringssysteem bij platte daken. 
 Natuurlijke wateropslag die het water beschikbaar 

houdt voor planten: ca. 8 l/m2 bij een inbouwhoogte 
van 50 mm (poriënopslag). 

 Bij lange stromingslengtes ondersteund door Opti-
groen Triangel watergeleidingssysteem. 

 Eenvoudig egaliseren van oneffenheden in het dak. 

OPTIGROEN PRODUCT "DRAINAGE-BUFFER-, DRAINAGELAGEN"

WEBCODE: web650
Rechtstreeks invoeren via www.optigroen.nl

WEBCODE: web651
Rechtstreeks invoeren via www.optigroen.nl

1   Opslag van water
2   Afwateringsopeningen 

voor het afvoeren
3   Gewaarborgd afvoe-

ren van het overtollige 
water

12

3

Optigroen-product Hoogte Toepassing Droog gewicht (kg/m2)
(zonder afvulling)

Wateropslag 
Liter/m2

Max. afvoer
(l/s/m bij 2 % afschot)

FKD 10
10 Verkeersdak

pagina 46 0,9 0 0,55

FKD 12
12 Verkeersdak

pagina 46 1,3 0 0,36

FKD 25+
25 Verkeersdak

pagina 46 2,5 3,6 / 5 1,33

FKD 25
25 extensief

pagina 10, 14 1,35 5 1,41

FKD 40
40 extensief

pagina 18 2,3 8,7 2,31

FKD 60
60 intensief

pagina 36, 42, 48 2,8
17  

afgevuld  
met Perl 8-16

0,74

FKD 60 UK
60 Intensief omkeerdak

pagina 36, 42, 48 3,5
25 

afgevuld  
met Perl 8-16

0,83

Meander 30
30 extensief

pagina 22 1,7 0 – 19
Permanent – tijdelijk

0,23

Meander 60
60 extensief

pagina 22 2,8 17,5 – 32
Permanent – tijdelijk

0,70

FKD 58 SD
58 extensief, Hellend dak

pagina 28 0,9 4,3 bij 15°
3,2 bij 25° N.v.t.

WRB 75
75 extensief, intensief

pagina 26 6,0 0 – 62 Combinatie  
met Drossel

WRB 85
85 Verkeersdak

pagina 26 9,0 0 – 62 Combinatie  
met Drossel

Overzicht Optigroen 
stortgoeddrainage

Optigroen 
producten

Materiaal Inbouw dikte Toepassing Wateropslag 
(l/m2) bij inbouw 
dikte

Perl 2 – 10 BS Leisteenkor-
rels

50 mm extensief, intensief, zonder 
waterstuwing

730 920 8,5

Perl 8 – 16 BS Leisteenkor-
rels

120 mm intensief, 
met waterstuwing

730 890 16,8

Perl 2 – 10 BT Kleikorrels 50 mm extensief, intensief, zonder 
waterstuwing

360 680 7,5

Perl 2 – 10 LA Lava 50 mm extensief, intensief, zonder 
waterstuwing

1000 1300 8

Perl 8 – 16 LA Lava 120 mm intensief, 
met waterstuwing

1020 1150 15,6

Gewicht 
(kg/m3) droog

droog     |       nat

Alle gewichten zijn slechts indicaties en geen aflever-gewichten. 
Project- en leverantiespecifieke gewichten dienen vooraf opgevraagd te worden.
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4. Triangel watergeleidingssysteem 
Het Optigroen Triangel watergeleidingssysteem bestaat uit 
de Optigroen combicontroleschacht boven de dakafvoer en 
de bijbehorende Optigroen Triangel watergeleidingsprofie-
len. De Triangel watergeleidingsprofielen worden in Y-vorm 
naar de combicontroleschacht geleid en daar in de zijwan-
den bevestigd. Op deze manier wordt gewaarborgd dat het 
overtollige water snel en doelgericht naar de dakafvoer 
wordt geleid. Zo kan ongeveer 200 m2 groendak per dakaf-
voer gewaarborgd worden ontwaterd. 
De Triangel watergeleidingsprofielen ondersteunen de drai-
nagecapaciteiten van de Optigroen drainagelaag type Perl 
en van het Optigroen extensieve enkellaags substraat type 
M waarmee deze worden bedekt. Ze scheiden het overtol-
lige water van het stortmateriaal van de drainagelaag en 
leiden het zonder verontreinigingen naar de dakafvoer. 

Voordelen van het Optigroen Triangel  
watergeleidingssysteem: 

 Gerichte afvoer zonder weerstand van het  
overtollige water. 

 Geen omhoog drijven van de profielen zoals  
bij ronde buizen. 

 Eenvoudige en variabele aanleg. 

Bij een gelijkvormig (vierkant) dak van ongeveer 200 m2 op-
pervlak zijn een combi- controleschacht en 24 lopende me-
ter Triangel watergeleidingsprofielen voldoende (zie afb.). 
Bij langere stromingslengtes, vanaf ongeveer 15 m, worden 
extra Triangel watergeleidingsprofielen als "verbindings-
buizen" in de stromingsrichting gelegd en aan de combi-
controleschacht gekoppeld. Als vuistregel geldt: 0,3 meter 
Triangel watergeleidingsprofielen per m2 groendak.

5. Lijnafwatering met het TSK-profiel
Bij grote dakoppervlakken met extreme stromingslengtes 
kan de vast te stellen regionale zware neerslag r5/5 de afwa-
teringscapaciteit van het Triangel watergeleidingssysteem 
overschrijden. In dat geval wordt het Optigroen Triangel 
verzamelkanaal (TSK) toegepast. Dit neemt als groter ver-
zamelkanaal het overtollige water uit de Triangel waterge-
leidingsprofielen op en leidt het water dan naar de Triangel 
maxicontroleschacht type TMK. Triangel watergeleidings-
profielen, TSK-profiel en controleschacht zijn ook speciaal 
ontwikkeld voor de hoge afwateringscapaciteit van drukaf-
wateringssystemen. 

Optigroen Triangel watergeleidingssysteem 
1   Optigroen combicontroleschacht
2   Optigroen Triangel watergeleidingsprofiel 
3   Optigroen T-stuk

Puntafwatering 
1   Triangel maxicontroleschacht type TMK
2   Triangel watergeleidingsprofielen
3   Triangel verzamelkanaal type TSK

OPTIGROEN PRODUCT "DRAINAGE-BUFFER-, DRAINAGELAGEN"

WEBCODE: web652
Rechtstreeks invoeren via www.optigroen.nl

- Berekening van afvoercapaciteiten van verschil-
lende groendakopbouwen

- Voorstel voor een geschikt en voordelig drainage-
systeem

- Ontwaterings ontwerp
info@optigroen.nl

WEBCODE: web653
Rechtstreeks invoeren via www.optigroen.nl

Standaard inbouw
(bij meerlaagse opbouw geen triangelprofiel)

1

1

Inbouw bij UV-systemen  
(vrijhouden van de afvoer)

3

3
2

2

Waterafvoercapaciteit   
in l/s 0 % 1 % 2 % 3 %

Triangel-profiel 0,35 0,5 0,55 0,59
TSK-profiel 1,46 2,33 2,56 2,80

Controleschachten en Triangel  
watergeleidingssysteem – PDF

Download

http://www.optigroen.nl
mailto:info%40optigroen.nl?subject=Service%20Drainagelagen
http://www.optigroen.nl
http://www.optigroen.nl/producten/controleschachten/productoverzicht/
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7. Lijnafwateringsgoten
De Optigroen Lijnafwateringsgoten zijn geschikt voor 
deur- en kozijnaansluitingen waarbij de verharding en/of 
begroeiing tot aan het kozijn loopt. Daarnaast worden ze 
toegepast bij grote afstromingslengtes in de bestrating. 

De lijnafwateringsgoten zijn leverbaar in gegalvaniseerd 
staal, roestvrij staal, aluminium en kunststof. Verschil-
lende maten in hoogte en breedte zijn mogelijk als ook in 
hoogte verstelbare lijnafwateringsgoten.

8. Stilstaand water
De volgende drainagetechnische maatregelen kunnen 
noodzakelijk zijn om verzadiging met water tegen te gaan: 

 toepassing van een Optigroen drainage-bufferlaag  
zoals bijvoorbeeld type FKD 25, FKD 40 en evt. filter-
vlies. Relatief lichte opbouw. 

 Optigroen systeem "economisch dak", zie pagina 10 en 
met Lichtgewicht Dak, oplossing 1 pagina 14. 

 Optigroen systeem "Natuurdak", zie pagina 18. 
 Verhoging van de laagdikte van de Optigroen drainage-

laag type Perl. Er dient rekening te worden gehouden 
met het dan toegenomen gewicht.

9. UV-afwateringsystemen
Bij UV-afwateringssystemen dienen de volgende punten  
in acht te worden genomen: 

 Begroeide en onbegroeide oppervlakken gescheiden 
afwateren 

 Geen systeem zonder drainage-buffer-, drainagelaag 
mogelijk zoals Economisch Dak oplossing 2

 1000 mm rondom afvoer vrijhouden van grind en/of  
vegetatie 

 Regelmatig onderhoud van de dakbegroeiing
 Optigroen systeemoplossingen met waterstuwing  

dienen gescheiden te worden afgewaterd.
 Voor meer informatie over UV-afwatering op pagina 96 

(Bouwtechnisch "Dakconstructies")

10. Drainage bij daken vanaf 5 graden helling
Bij daken met een helling van meer dan 5 graden is door-
gaans geen drainage-bufferlaag en/of drainagelaag nood-
zakelijk. Echter dient er wel een beschermlaag met extra 
afvoerende capaciteit te worden aangebracht. Hier wordt 
dan ook de Optigroen bescherm-absorptielaag type SSV 
800 voor gebruikt. Hiermee kunnen stromingslengtes tot 
maximaal 20 meter overbrugt worden. langere stromings-
lengtes dienen projectspecifiek afgestemd te worden.

6. HWA controleschachten
De FLL-richtlijnen voor dakbegroeiing vereisen dat hemel-
waterafvoeren ten alle tijden bereikbaar blijven. Hiervoor 
heeft Optigroen de Combi-Controleschacht ontwikkeld. 
De Combi-Controleschacht is toepasbaar bij elk Optigroen 
systeem. Ondanks het lichte gewicht van de Combi-Contro-
leschacht is deze stabiel en bestand tegen windbelasting. 
De openingen aan de zijdelen zorgen voor een goede afwa-
tering en de bolle deksel laat goed water door in geval van 
calamiteiten door verstopping of piekbuien.
 
Materiaal:  ABS kunststof.
Afmetingen:  Schacht 350 x 350 mm 
 Bodemdeel 470 x 470 mm 
 Zijdeelhoogte 110 mm 
 Verhoging mogelijk in stappen van 100 mm. 
 Maximumhoogte: 1000 mm. 
Bestand tegen: humuszuren, UV-straling. 

Optigroen bescherm-adsorptielaag type SSV 800

Montage van de Optigroen  
combicontroleschacht

Economisch Dak:
100 mm hoogte

Natuurdak, Retentiedak: 
> 200mm hoogte

Verblijfsdak, Dakpark: 
> 400 mm hoogte

OPTIGROEN PRODUCT "DRAINAGE-BUFFER-, DRAINAGELAGEN"

1   Optigroen Combicontroleschacht
2    Optigroen Triangel ontwateringsprofiel
3   Optigroen drainage-bufferlaag type FKD 25/40
4   Optigroen substraatlaag type M/E

WEBCODE: web654
Rechtstreeks invoeren via www.optigroen.nl

Schacht auf FKD
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m
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Kombischacht
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http://www.optigroen.nl


1. Optigroen substraatconcept 
Een goede aanbieder van groendaksystemen onderscheidt 
zich vooral door zijn vakkennis van de daksubstraten die 
uiteindelijk bepalend zijn voor het succes van een be-
groeiing. Onze substraten zijn ideaal op de verschillende 
systeemopbouwwijzen afgestemd. Alleen het passende 
substraat waarborgt het effectief functioneren van de sys-
teemopbouw. 
Optigroen kan buigen op heel veel ervaring in de ontwikke-
ling en in de praktijk: 
Al in het midden van de jaren zeventig werden bij Optigroen 
de eerste substraten voor dakbegroeiing ontwikkeld en 
toegepast. 

De groendakmarkt is verder ontwikkeld: 
er zijn nieuwe opbouwwijzen bijgekomen, eisen zijn ver-
anderd en klanten verwachten topkwaliteit voor een goede 
prijs.   
De doelstelling van het Optigroen substraatconcept is: 
het beschikbaar stellen van het juiste, meest efficiënte en 
snelst beschikbare substraat voor de gewenste toepassing. 
In aansluiting daarop moet de omvang van transporten en 
daarmee de uitstoot van CO2- tot een minimum worden be-
perkt.   

Dit is mogelijk door een netwerk van substraat-productie-
plaatsen in Nederland, Duitsland en Oostenrijk, die deze 
substraten volgens de aanwijzingen van Optigroen produ-
ceren. Bij de receptuur is de juiste samenvoeging van de 
lokaal aanwezige grondstoffen van belang. De kwaliteit 
van een Optigroen substraat hangt in vergelijking met an-
dere aanbieders niet af van de toeslagmaterialen, maar 
is gebaseerd op de parameters van de firma Optigroen 
international. Deze parameters voldoen aan de eisen van 
de dakbegroeiingsrichtlijnen van de FLL. Daar waar geen 
parameters door een richtlijn worden vereist, stelt Opti-
groen maatstaven met eigen eisenprofielen vast. Dit con-
cept is ecologisch verantwoord en bespaart materialen en 
grondstoffen. In totaal staan 4 Optigroen basissubstraten 
alsmede 8 Optigroen speciale substraten met in totaal 
meer dan 100 verschillende bereidingsmogelijkheden ter 
beschikking. 

2. Optigroen substraten 
 Beproefde en duurzaam functionerende basissubstra-

ten en speciale substraten van Optigroen. 
 Objectgerelateerde, individuele oplossingen. 
 Gewaarborgde afwatering en hoge stabiliteit van de 

planten door een hoog aandeel van vertandende mine-
rale stabilisatoren. 

 Duurzaam poriënvolume voor optimale doorworteling 
alsmede voor de soort geschikte groeimogelijkheid 
door goede korrelverdeling. 

 Hoge voedingsstoffen- en wateropslagcapaciteit met 
goede waterdoorlatendheid. 

 Slibt niet dicht
 Toepassing van natuurlijke toeslagmaterialen zonder 

schadelijke stoffen van minerale en organische oor-
sprong. 

 Goedgekeurde recycling-stoffen van geselecteerde  
leveranciers. 

 Ze voldoen aan de richtlijnen voor dakbegroeiing. 
 Op de bouwplaats afgestemde logistiek. 

Substraat kan op de volgende wijze aangeleverd worden:
 Bulkgoed
 Big Bags 1,5 – 2,0 m3 
 Omhoog blazen met silovrachtwagen
 Zakken van 20 en 40 liter 

Ook de logistiek naar en op het dak moet goed zijn. Of dit 
nu op 50 meter hoogte, over een afstand van 120 meter 
of in een situatie met een binnenplaats is. Niet elk type 
substraat is geschikt voor omhoog blazen op het dak. De 
substraatmengsels dienen dus niet alleen op de gebruikte 
planten te worden afgestemd, maar ook op de logistieke ei-
sen zoals "transporteren door te blazen". Optigroen werkt 
al jaren samen met logistieke partners die in staat zijn om 
het gewenste materiaal betrouwbaar naar het object en 
naar het dak te transporteren. 

3. Teelaarde op het dak?
Jarenlange ervaringen in de praktijk hebben aangetoond 
dat gebruik van grond alleen in uitzonderlijke gevallen kan 
worden toegepast en dat dit dan tot kostbare modificaties 
en analyses leidt. De volgende redenen getuigen tegen toe-
passing hiervan op het dak:

 Gewicht
 Grond weegt met ongeveer 2.000 kg/m3 deels tweemaal 

zo veel als speciale substraten voor op het dak. 
 Ongewenste begroeiing  

 Worteldelen en wortelstok, spruitdelen en zaden die 
kunnen regenereren, worden samen met de grond aan-
gebracht en kunnen later (als dat al mogelijk is) alleen 
tegen hoge onderhoudskosten worden verwijderd. 

Te fijne bovengrond: waterdoorlatendheid ontbreekt

Ongewenste begroeiing door wortelstukken en zaad in de toplaag

 Waterdoorlatendheid 
 Vooral klei- en leemachtige grond heeft een waterdoor-

latendheid die niet aan de eisen van de richtlijnen voor 
dakbegroeiing voldoet. De gevolgen daarvan zijn ver-
zadiging met water en ongelijkmatige watervoorziening 
van de vegetatie.

 Fijne deeltjes 
 Uitgespoelde fijne deeltjes kunnen schadelijk zijn voor 

het filtervlies, wat tot verzadiging met water kan leiden. 
 Logistiek 

 Doorgaans kan lokale grond niet omhoog worden gebla-
zen, d.w.z.: het anders gebruikelijke "omhoog blazen" 
op het dak is niet mogelijk. 

OPTIGROEN PRODUCT "SUBSTRATEN"
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Installatiehandleiding substraten – PDF
Download

http://www.optigroen.nl/fileadmin/contents/Verlegeanleitungen/04_Substrate/Montage-%20und%20Verlegeanleitung%20Substrat.pdf


6. Optigroen speciale substraten 
Bij dakbegroeiingsvormen die bijzondere eisen stellen aan 
de vegetatie of aan het gewicht dienen bij voorkeur Opti-
groen speciale substraten te worden gebruikt.  

A.  Optigroen gazonsubstraat type R 
 Voor een verzorgd en begaanbaar gazon (= intensieve be-
groeiingen) in aansluiting op de norm DIN 18035 deel 4. 

 Hoge maximale watercapaciteit bij goede doorlatendheid. 

B.  Optigroen splitgazonsubstraat type SR  
 Voor splitgazon, bijvoorbeeld bij toegangswegen voor de 
brandweer. 

 Goede begaanbaarheid door goede vertanding van de be-
standdelen. 

C.  Optigroen licht substraat type L
 Voor enkellaags extensief begroeide platte daken in lichte 
opbouwwijze met een kleine variëteit aan plantensoorten. 

 Zeer licht substraat. 
 Uitsluitend minerale bestanddelen. 

D.  Optigroen substraat type Optilith 
 Mineraalsubstraat met zeolietbestanddelen voor verbete-
ring van de voedingsstofcapaciteit en vermindering van de 
watervertroebeling. 

 Zonder organische substantie. 
 Voor dakbegroeiingen met aansluitend afvalwatergebruik. 

E.  Optigroen veensubstraat type Mo
 Voor overgang tussen groen en vijvers
 Ideaal voor wetlands in het biodiversiteitsdak
 Door minerale stabilisatoren duurzaam poriënvolume. 

F.  Optigroen boom-bovensubstraat type 1
 Toepasbaar voor allerlei soorten bomen, ook op stand-
plaatsen die voor bomen heel ongunstig zijn, wel of niet 
in de aarde. 

G.  Optigroen boom-onderlaagsubstraat type 2
 Voordelige "ondergrond" voor het Optigroen boom-bo-
vensubstraat type 1. 

 Organisch aandeel aanzienlijk lager dan bij het Opti-
groen boom-bovensubstraat type 1. 

 Voorkomt ongewenste rottings- en transformatieproces-
sen in diepere, anaerobe lagen. 

H.  Optigroen binnensubstraat type IR
 Voor plantoppervlakken en plantenbakken binnen. 
 Voldoet aan de FLL-richtlijnen voor interieurbegroeiingen. 
 Zonder gebruik van compost.

I .  Optigroen dakmoestuin substraat "US"
 Ideaal voor groente en fruit op het dak
 basissubstraat, op maat te mengen met organisch mate-
riaal voor optimale kweek

 Goed te bewerken. Hoge waterbuffering.

4. Basissubstraten – Verschillen
tussen "licht" en "zwaar" 
Het verschil tussen "licht" en "zwaar" wordt gemaakt bij 
de Optigroen basissubstraten en heeft betrekking op het 
gewicht van het kant-en-klare substraatmengsel. Zowel bij 
lichte als bij zware substraten wordt aan de vereiste 
parameters van de richtlijn voor dakbegroeiing en aan de 
eisenprofielen van Optigroen voldaan. De substraten van 
het type "licht" bestaan uit lichte toeslagstoffen zoals lei-
steenkorrels, kleikorrels en puimsteen. 

De substraten van het type "zwaar" bevatten daarentegen 
zwaardere bestanddelen 
zoals lava enz. Door "licht" toe te passen kan men dikker 
opbouwen maar met een lager gewicht.

5. Basissubstraten
Voor "klassieke" extensieve en intensieve begroeiingen 
zijn de volgende 4 Optigroen basissubstraten geschikt. 

A.  Optigroen extensief enkellaags substraat type M  
 ("l" is licht en "z" is zwaar) 

 Voor extensief begroeide platte daken met een enkel-
laagse opbouw en een beperkte variëteit aan planten 
(voornamelijk sedumsoorten). 

 Voornamelijk minerale bestanddelen, gering aandeel 
organische substantie. 

 Combinatie van drainagelaag en vegetatiedragende 
laag. 

B.  Optigroen extensiefsubstraat type E  
 ("l" is licht en "z" is zwaar) 

 Voor extensief begroeide platte daken met een meer-
laagse opbouw (met aanvullende drainagelaag) en een 
gemiddelde tot grote variëteit aan planten. 

 Voor extensief begroeide hellende daken met een en-
kellaagse opbouw en een gemiddelde tot grote variëteit 
aan planten. 

 Voornamelijk minerale bestanddelen, echter met een 
hoger organisch aandeel dan bij Optigroen extensief 
enkellaags substraat type M en met een hogere maxi-
male watercapaciteit. 

C.  Optigroen intensiefsubstraat type i  
 ("l" is licht en "z" is zwaar) 

 Voor intensieve begroeiingen met een meerlaagse op-
bouw (met aanvullende drainagelaag) en een breed 
geschiktheidsspectrum en een grote variatie in plan-
tenkeuze (vaste planten en heesters). 

 Hoge maximale watercapaciteit. 
 Organische substantie voor de opslag van voedings-

stoffen en buffercapaciteit. 
 Ook voor plantenbakken buiten geschikt. 

D.  Optigroen onderlaagsubstraat type U  
("l" is licht en "z" is zwaar) 

 Onderlaag ("ondergrond") die met Optigroen intensief-
substraat of met gazonsubstraat dient te worden be-
dekt. 

 Verbetert de stabiliteit van struiken en bomen. 
 Bevordert door een zeer gering aandeel aan organische 

substantie de zuurstofvoorziening naar de wortels en 
de doorworteling in diepere lagen en werkt daardoor 
preventief tegen ongewenste rottingsprocessen.

OPMERKING

 De afbeeldingen van de substraten zijn  
 voorbeelden en kunnen per project,  
 vracht afwijken.
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Substraten – PDF
Download

http://www.optigroen.nl/producten/substraten/productoverzicht/


Optigroen product(8)  Gewichten zijn gemiddelden  
en kunnen per regio/lading afwijken

Gemiddeld gewicht (kg/cm x m2)  
bij max. watercapaciteit*

Gemiddeld gewicht (kg/cm x m2)  
in droge toestand*

Optigroen substraatlaag type L 7,8 3,9

Optigroen substraatlaag type M/L 12 6

Optigroen substraatlaag type M/S 15 11

Optigroen substraatlaag type E/L 14,5 7,5

Optigroen substraatlaag type E/S 18 10

Optigroen substraatlaag type I/L 14 6

Optigroen substraatlaag type I/S 18 10

Optigroen substraatlaag type R 17 10

Optigroen substraatlaag type U/L 12 7,5

Optigroen substraatlaag type U/S 18 10

Optigroen substraatlaag type SR 17 10

Optigroen substraatlaag type RG 15 13

Optigroen substraatlaag type Typ 1 17 12

Optigroen substraatlaag type Typ 2 17 12

Optigroen substraatlaag type IR 15 10

Optigroen substraatlaag type Urban Soil 16,5 11

WEBCODE: web670
Rechtstreeks invoeren via www.optigroen.nl

De kenmerken sluiten aan op de FLL-richtlijnen (2008). 
1) Zeefkrommes conform FLL (2008) 
2) Geen parameter volgens FLL (2008) 
3) Volgens FLL-onderzoeksmethoden (2008) 
4) Bij dichte, slechts langzaam omzetbare organische substantie hogere 

waarden mogelijk 
5) Bij compost e.d. voedingsstofrijke stoffen hogere waarden mogelijk 
6) Voedingsstofvoorziening bij opleverings- en ontwikkelingsonderhoud 
7) De aangegeven gewichtsgrenzen zijn richtwaarden die als technische 

oriëntatiehulp zijn bedoeld. Binnen ons milieuvriendelijke decentrale 
substraatconcept worden de substraten regionaal met verschillende to-
eslagstoffen samengesteld en vertonen deze in overeenstemming daar-
mee binnen de vastgestelde kenmerken verschillende eigenschappen en 
gewichten. Als er met betrekking tot een object ten behoeve van de vaste 
ligging concrete minimumdrooggewichten gewenst zijn of om redenen 
van statica maximale natgewichten noodzakelijk zijn, dan dienen deze 
bij Optigroen te worden aangevraagd: info@optigroen.nl

8) Alle gewichten zijn slechts indicaties. Project- en leverantiespecifieke 
gewichten dienen vooraf opgevraagd te worden.

9) Declaratie op basis van Duitse Meststoffen verordening.

* Alle gewichten zijn slechts indicaties en geen aflevergewichten.
   Project- en leverantiespecifieke gewichten dienen vooraf opgevraagd te worden.
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Kenmerken van Optigroen 
basissubstraten Eenheid Eisen en kenmerken voor Optigroen substraten

Optigroen productnaam Extensief 
enkellaags 
substraat 
licht
1)

Extensief 
enkellaags 
substraat 
zwaar 
1)

Extensief-
substraat 
licht 

1)

Extensief-
substraat 
zwaar 

1)

Intensief-
substraat 
licht

1)

Intensief-
substraat 
zwaar 

1)

Onderlaag-
substraat 
licht 

2)

Onderlaag-
substraat 
zwaar

2)

Korte naam M/l M/s E/l E/s i/l  i/s U/l U/s

Eigenschappen 3) / Korrelgrootteverdeling 1)

Klei + sloef (< 0,063 mm) massa% ≤ 10 ≤ 10 ≤ 15 ≤ 15 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 15 ≤ 15

Grind conform FLL 
zeefkrommen (d > 4 mm)

massa% ≤ 75 ≤ 75 ≤ 50 ≤ 50 ≤ 40 ≤ 40 ≤ 60 ≤ 60

Volumegewicht (dichtheid stofdeeltje) 7)

Max. watercapaciteit verdicht
(gegevens maximumbelastin-
gen statica)

g/cm3 0,85 – 1,15 1,2 – 1,5 1,2 – 1,45 1,45 – 1,8 1,2 – 1,4 1,5 – 1,8 0,8 – 1,15 1,3 – 1,8

In droge toestand verdicht 
(gegevens over de vaste ligging)

g/cm3 0,6 – 0,9 1,0 – 1,3 0,75 – 0,9 1,0 – 1,3 0,6 – 0,9 1,0 – 1,3 0,55 – 0,9 1,0 – 1,4

Water-/luchthuishouding

Max. watercapaciteit Vol.% ≥ 20 ≥ 20 ≥ 35 ≥ 35 ≥ 45 ≥ 45 ≥ 25 ≥ 30

Luchtgehalte bij max. 
watercapaciteit (MWK) 

Vol.% ≥ 10 ≥ 10 ≥ 10 ≥ 10 ≥ 10 ≥ 10 ≥ 10 ≥ 10

Luchtgehalte bij pF 1,8 Vol.% 2) 2) ≥ 20 ≥ 20 ≥ 20 ≥ 20 ≥ 20 ≥ 15

Waterdoorlatendheid mod. Kf mm/min ≥ 60 ≥ 60 ≥ 0,6 ≥ 0,6 ≥ 0,3 ≥ 0,3 ≥ 0,3 ≥ 0,3

PH-waarde (CaCl2) pH 6,0 – 8,5 6,0 – 8,5 6,0 – 8,5 6,0 – 8,5 6,0 – 8,5 6,0 – 8,5 6,0 – 8,5 5,5 – 8,5

Zoutgehalte (waterextract) g/Liter ≤ 3,5 ≤ 3,5 ≤ 3,5 ≤ 3,5 ≤ 2,5 ≤ 2,5 ≤ 2,5 ≤ 2,5

Organische substantie 4) g/liter ≤ 40 ≤ 40 ≤ 65 ≤ 65 ≤ 90 ≤ 90 ≤ 40 ≤ 40

Beschikbare hoeveelheden voedingsstoffen 5) 6)

 Stikstof (N) mg/liter ≤ 80 ≤ 80 ≤ 80 ≤ 80 ≤ 80 ≤ 80 ≤ 80 ≤ 80

 Fosfor (P2O5) mg/liter ≤ 200 ≤ 200 ≤ 200 ≤ 200 ≤ 200 ≤ 200 ≤ 200 ≤ 200

 Kalium (K2O) mg/liter ≤ 700 ≤ 700 ≤ 700 ≤ 700 ≤ 700 ≤ 700 ≤ 700 ≤ 700

 Magnesium (Mg) mg/liter ≤ 200 ≤ 200 ≤ 200 ≤ 200 ≤ 200 ≤ 200 ≤ 200 ≤ 200

Kenmerken van Optigroen 
basissubstraten Eenheid Eisen en kenmerken voor Optigroen substraten

Optigroen productnaam Gazon-
substraat

2)

Veen- 
substraat 

2)

Boom-
boven-
substraat

2)

Boom-
onder-
laag-sub-
straat
2)

Binnen-
substraat 

2)

Licht-
substraat 

1)

Optilith®

1)

Split-
gazon-
substraat

1)

Urban 
Soil

9)

Korte naam R Mo Typ 1 Typ 2 IR L O SR US

Eigenschappen 3) / Korrelgrootteverdeling 1)

Klei + sloef (< 0,063 mm) massa% ≤ 20 ≤ 20 – – ≤ 20 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 20

Grind conform FLL 
zeefkrommen (d > 4 mm)

massa% ≤ 50 – – – ≤ 40 ≤ 75 ≤ 75 50 – 70 ≤ 10

Volumegewicht (dichtheid stofdeeltje) 7)

Max. watercapaciteit verdicht
(gegevens maximumbelastin-
gen statica)

g/cm3 1,3 – 1,7 0,9 – 1,3 1,5 – 2,1 1,4 – 2,0 1,3 – 1,5 ca. 0,83 1,3 – 1,4 1,5 – 1,8 ca. 1,61

In droge toestand verdicht 
(gegevens over de vaste ligging)

g/cm3 1,0 – 1,4 0,3 – 0,65 1,0 – 1,6 1,1 – 1,6 0,8 – 1,0 ca. 0,43 1,1 – 1,2 1,3 – 1,6 ca. 1,13

Water-/luchthuishouding

Max. watercapaciteit Vol.% ≥ 30 ≥ 55 ≥ 45 ≥ 25 ≥ 40 ca. 40 ≥ 20 ≥ 20 ≥ 45

Luchtgehalte bij max 
watercapaciteit (MWK) 

Vol.% ≥ 10 ≥ 10 ≥ 10 ≥ 10 ≥ 10 ≥ 40 ≥ 10 ≥ 10 ≥ 50

Waterdoorlatendheid mod. Kf mm/min ≥ 1 ≥ 0,3 ≥ 0,6 ≥ 0,6 ≥ 0,6 ≥ 350 ≥ 200 ≥ 1 ≥ 1

PH-waarde (CaCl2) pH 5,5 – 7,5 3,5 – 5,0 5,5 – 8,5 5,5 – 8,5 5,5 – 7,0 7,2 – 8,0 6,5 – 8,5 6,5 – 8,5 ca. 7,8

Zoutgehalte (waterextract) g/Liter ≤ 3,5 ≤ 1 ≤ 2,5 ≤ 2,5 ≤ 2,5 ≤ 0,1 ≤ 3,5 ≤ 3,5 < 1

Organische substantie  4) g/liter ≤ 90 – ≤ 90 ≤ 90 ≤ 65 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 65 ca.30

Beschikbare hoeveelheden voedingsstoffen 5) 6)

 Stikstof (N) mg/liter ≤ 80 ≤ 80 ≤ 80 ≤ 80 ≤ 80 ≤ 80 ≤ 80 ≤ 80 ≤ 80

 Fosfor (P2O5) mg/liter ≤ 200 ≤ 200 ≤ 200 ≤ 200 ≤ 200 ≤ 200 ≤ 200 ≤ 200 ≤ 200

 Kalium (K2O) mg/liter ≤ 700 ≤ 700 ≤ 700 ≤ 700 ≤ 700 ≤ 700 ≤ 700 ≤ 700 ≤ 700

 Magnesium (Mg) mg/liter ≤ 200 ≤ 200 ≤ 200 ≤ 200 ≤ 200 ≤ 200 ≤ 200 ≤ 200 ≤ 200

http://www.optigoen.nl
mailto:info%40optigroen.nl?subject=Service%20Substraaten


* "Geschikt voor oplevering". De situatie die tot dusverre volgens dakbegroeiingsrichtlijnen is gedefinieerd als "geschikt voor oplevering" wordt meestal 
na één jaar bereikt, hier kan alleen gebruik van worden gemaakt, als het opleveringsonderhoud bij opdrachtverstrekking in opdracht is gegeven. Een 
eerste oplevering dient na de aanleg van de dakbegroeiing inclusief planten c.q. zaaizaad te geschieden. Deze oplevering is dan reeds de eindoplevering 
als er geen opleveringsonderhoud in opdracht is gegeven.

OPTIGROEN PRODUCT "VEGETATIE"

Aanleg van vegetatie
Het "groen" van een dakbegroeiing en gevelbegroeiing kan 
op verschillende manieren op het dak worden aangeleverd 
en aangelegd. De keuze uit één van de vier hieronder be-
schreven mogelijkheden is gericht op de kosten, de bouw-
kundige omstandigheden en de snelheid waarmee het dak 
moet groeien en bloeien. Doorgaans zijn de maanden april 
tot en met juni en september tot en met oktober heel ge-
schikt voor het aanleggen van vegetatie. 

1. Hydroseeding A/E
Toepassingsgebieden: extensieve begroeiingen
Optigroen Economisch Dak, Natuurdak en Retentiedak.

Korte beschrijving
Deze methode wordt meestal bij grote extensieve begroei-
ingen in enkellaagse bouwwijze toegepast. Hierbij worden 
Optigroen zaaigoed type A, kleefmiddel en water alsmede 
het Optigroen kiemsubstraat met elkaar vermengd en door 
middel van een speciaal voertuig op het dak gesproeid. 
Voordat dit plaatsheeft, worden er eerst sedumspruiten 
(ca. 50 g/m2) met de hand uitgestrooid.

Eigenschappen
 Efficiënte variant van vegetatieaanleg.
 Gelijkmatige verdeling van het zaaigoed.
 Goede bescherming tegen erosie door wind en regen.
 Na één jaar ca. 60 – 80 % bedekkingsgraad.
 Geschikt vanaf ca. 500 m2 dakoppervlak.

Oplevering*
 Na 1 jaar ca. 60 % volgroeid.
 Optigroen vegetatielaag type Hydroseeding A.
 Optigroen vegetatielaag type Hydroseeding E.

Tijdens de andere maanden moet er een verhoogde verzor-
gingsinspanning worden geleverd c.q. bestaat het risico 
dat het resultaat minder goed is. Of en hoe de vegetatie 
wortelt en zich ontwikkeld hangt sterk af van de opleve-
rings- en ontwikkelingsfase: zie hiervoor pagina 102.

2. Spruiten S
Toepassingsgebieden: extensieve begroeiingen
Optigroen systeem Economisch Dak, Retentiedak en  
Natuurdak.

Korte beschrijving
Deze methode wordt alleen toegepast bij kleinere ex-
tensieve begroeiingen met extensiefsubstraat type E of 
extensief enkellaags substraat type M in combinatie met 
kiemsubstraat. Hierbij wordt 50 tot 150 g/m2 sedumsprui-
ten (stekjes) met de hand uitgestrooid en goed bewaterd. 
Toepassing is niet geschikt in de wintermaanden of bij 
warmte en droogte.

Eigenschappen
 Efficiënte variant van vegetatieaanleg.
 Na 1 á 2 jaar ca. 60 – 80 % bedekkingsgraad.
 Voor systeem Economisch Dak.

Oplevering*
 Na 1 jaar ca. 60 % volgroeid.
 Optigroen vegetatielaag type Sprossen S.

3. Beplanting 
Toepassingsgebieden

 Optigroen systeem Economisch Dak, Natuurdak en 
 Retentiedak (pluggen).

 Optigroen systeemoplossing "verblijfsdak" 
 en "dakpark" (pot- en/of wortel/kluitgoed).

 gevelbegroeiing (pot- en/of wortel/kluitgoed).

Korte beschrijving
Bij extensieve begroeiing worden 16 tot 24 stuks plugplant-
jes per m2 ingeplant. Bij intensieve daktuinen en gevels 
word er beplanting in gebruikelijk potmaten aangeplant. Bij 
heesters en bomen dient de kluitmaat vooraf afgestemd te 
zijn op de substraatdiktes.

Eigenschappen
 Toepassing bij vormgegeven extensieve dakbegroeiin-

gen, vooral als deze zichtbaar zijn.
 Bij intensieve begroeiingen.
 Na een jaar ca. 60 – 80 % bedekkingsgraad.
 Hogere kosten dan bij de inzaaimethode.
 Bij gevelbegroeiing na een jaar volledig volgroeid.

Oplevering*
 Bij normale groei voor de plantensoort in de  

 uitgeschreven hoeveelheid.
 Optigroen vegetatielaag type Plantenselectie Natuurdak.
 Optigroen vegetatielaag type Plantenselectie 

 Verblijfsdak.
 Optigroen vegetatielaag type Plantenselectie Dakpark.
 Optigroen vegetatielaag type Plantenselectie Gevelbe- 

 groeiing.

4. Vegetatiematten/graszoden
Toepassingsgebieden

 Extensieve begroeiingen. 
Optigroen systeemoplossing "hellend dak" en  
"lichtgewicht dak". Ook bij extreme windbelastingen bij 
systemen Natuurdak, Retentiedak en Solargroendak.

 Daktuinen met gazon.

Korte beschrijving
Vooraf gecultiveerde Optigroen vegetatiematten en Opti-
groen graszoden worden op het substraat aangelegd en 
goed bewaterd.

Eigenschappen
 Bij aan wind blootgestelde extensieve begroeiingen voor 

de bescherming tegen wegwaaien in hoeken en bij ran-
den.

 Bij begroeiingen op steile daken als bescherming tegen 
erosie.

 Voor gazons hebben Optigroen graszoden de voorkeur 
boven inzaaien.

 Optigroen vegetatiematten met verschillende ondergron-
den voor diverse toepassingsgebieden: verteerbare na-
tuurlijke vezels op platte daken en licht hellende daken 
(tot 15°), rotbestendige hechtweefsellaag bij steile daken 
vanaf 15°.

Oplevering* 
 Bij bedekkingsgraad van 80 % (vegetatiematten)  

 c.q. 95 % (graszoden) en vaste worteling.

Checklist Hydroseeding – PDF
Download
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Aanleginstructies – PDF
Download

http://www.optigroen.nl/fileadmin/contents/Verlegeanleitungen/05_Vegetation/Nassansaat.pdf
http://www.optigroen.nl/downloads/aanleginstructies/
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Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Bloemkleur Hoogte in cm Bloeiperiode

1 Achillea millefolium Duizendblad geel 80 6 – 8

2 Allium schoenoprasum Bieslook roze 10 – 40 6 – 8

3 Anthemis tinctoria Gele kamille geel 30 – 40 7 – 9

4 Aster amellus Bergaster roze 25 – 50 8 – 10

5 Campanula rotundifolia Grasklokje violetblauw 20 – 30 5 – 9

6 Centaurea scabiosa Grote centaurie roodviolet 70 – 100 6 – 9

7 Dianthus carthusianorum Karthuizer anjer roze 20 – 40 6 – 9

8 Dianthus deltoides Steenanjer roze 20 6 – 8

Erodium cicotarium Reigersbek roze 10 – 40 8 – 9

9 Fragaria vesca Bosaardbei wit Mai 20 4 – 6

10 Gallium verum Echt walstro geel 20 – 70 8 – 9

Geranium robertianum Robertskruid roze 20 – 50 5 – 10
11 Hieracium aurantiacum Oranje havikskruid geeloranje 20 – 50 6 – 8

Hieracium pilosella Muizenoor  geel 5 – 25 5 – 10

12 Leucanthemum vulgare Gewone margriet wit 10 – 80 6 – 9

13 Linaria vulgaris Vlasbekje geel 20 – 60 6 – 10

Linum perenne Overblijvend vlas lichtblauw 40 – 70 6 – 9

14 Origanum vulgare Wilde marjolein lichtpurper 20 – 60 7 – 10

15 Petrorhagia saxifraga Kleine mantelanjer witroze 10 – 25 6 – 9

16 Potentilla argentea Viltganzerik geel 10 – 40 6 – 9

Prunella grandiflora Grootbloemige brunel blauwviolet 10 – 30 6 – 8

Prunella vulgaris Gewone brunel blauwviolet 10 – 25 6 – 9

Ranunculus bulbosus Knolboterbloem geel 20 – 60 4 – 7

17 Sanguiosorba minor Kleine pimpernel roodachtig 30 – 60 5 – 8

18 Saponaria ocymoides Rood zeepkruid rood 10 – 30 5 – 6

19 Saponaria officinalis Zeepkruid witroze 30 – 80 6 – 9

20 Silene nutans Nachtsilene wit 30 – 60 5 – 8

Silene otites Oorsilene geelgroen 30 – 40 5 – 8

21 Thymus pulegioides Grote tijm purper 5 – 30 6 – 10

22 Thymus serpyllum Kleine tijm  purper 5 – 15 6 – 10

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Bloemkleur Hoogte in cm Bloeitijd

23 Sedum floriferum  
"Weihenstephaner Gold" Goudsedum geel 15 6 – 8

24 Sedum album "Coral carpet" Rode steenbreek wit 10 6 – 8

25 Sedum reflexum Vetkruid geel 15 7 – 8

26 Sedum spurium "Fuldaglut" Roodbladerig tapijtsedum rood 10 7 – 8

27 Sedum sexangulare Milde muurpeper geel 10 7 – 8

28 Sedum album superbum Steenbreek wit 10 7 – 8

1. Optigroen zaaigoedmengsel type E 
(standaardmengsel van kruiden zonder grassoorten) sedum-kruiden

2. Aanbevolen sedum-soorten

De lijst van Optigroen zaaigoedmengsel type A (voor "economisch dak") 
kan worden aangevraagd: info@optigroen.nl

3. Sedum en kruiden soorten (een selectie van pagina 80)

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15 16

17 18 19 20

21 22 23 24

25 26 27 28

80 81



Botanische naam  Nederlandse naam

Sedum
Sedum album Wit vetkruid
Sedum sexangulare Zacht vetkruid
Sedum lydium glaucum Vetkruid
Sedum reflexum Tripmadam
Sedum floriferum Goudsedum
Sedum spurium Roze vetkruid

MOS/SEDUM
Minimaal benodigde
substraatdikte 50 mm

Botanische naam  Nederlandse naam

Sedum/kruiden
Anthemis tinctoria Gele kamille
Campanula rotundifolia Grasklokje
Dianthus carthusianorum Karthuizer anjer
Hieracium aurantiacum Oranje havikskruid
Hieracium pilosella Muizenoor
Petrorhagia saxifraga Kleine mantelanjer
Potentilla verna Voorjaarsganzerik
Sanguisorba minor Kleine pimpernel
Saponaria ocymoides Rood zeepkruid
sedum album "Coral Carpet" Rode steenbreek
sedum sexangulare "Weiße Tatra" Zacht vetkruid "witte Tatra"
sedum reflexum Vetkruid
sedum spurium Roze vetkruid
Sempervivum arachnoideum Huislook
Sempervivum montanum Berghuislook
Thymus serpyllum Wilde tijm

Grassoorten
Carex montana Bergzegge
Festuca ovina Schapengras
Poa alpina var. vivipara Alpengras
 

 
 

MOS/SEDUM/KRUIDEN  
Minimaal benodigde 
substraatdikte > 80 mm

Botanische naam  Nederlandse naam

Sedum/kruiden
Achillea millefolium Gewoon duizendblad
Achillea tomentosa Duizendblad
Allium schoenoprasum Bieslook
Antennaria dioica Tweehuizig roerkruid
Anthemis tinctoria Gele kamille
Centaurea scabiosa Grote centaurie
Chrysanthemum leucanthemum Wilde margriet
Dianthus carthusianorum Karthuizer anjer
Hieracium pilosella Muizenoor
Hieracium x rubrum Rood havikskruid
Petrorhagia saxifraga Kleine mantelanjer
Potentilla verna Voorjaarsganzerik
Prunella grandiflora Grootbloemige brunel
Sanguisorba minor Kleine pimpernel
Saponaria ocymoides Rood zeepkruid
sedum album "Coral Carpet" Rode steenbreek
sedum reflexum Vetkruid
sedum sexangulare "Weiße Tatra" Zacht vetkruid "witte Tatra"
sedum spurium Roze vetkruid
Thymus montanus Bergtijm
Thymus serpyllum Wilde tijm
Verbascum phoeniceum Fenicische koningskaars
Veronica teucrium Ereprijs

Grassoorten
Carex flacca Blauwgroene zegge
Carex humilis Kleine zegge
Festuca amethystina Zwenkgras
Festuca ovina Schapengras
Poa compressa Plat beemdgras

SEDUM/KRUIDEN/GRAS
Minimaal benodigde 
substraatdikte > 100 mm

VASTE PLANTEN/HEESTERS 
Minimale benodigde
substraatdikte > 250 mm

Botanische naam  Nederlandse naam

Sedum/kruiden 
Allium moly Goudlook
Allium ostrowskianum Bieslook
Allium sphaerocephalon Bieslook
Anthericum liliago Graslelie
Buphthalmum salicifolium Ossenoog
Campanula glomerata Grasklokje
Centaurea scabiosa Grote centaurie
Cichorium intybus Wilde cichorei
Daucus carota Wilde wortel
Dianthus arenarius Zandanjer
Echium vulgare Gewoon slangenkruid
Galium verum Walstro
Geranium sanguineum Rode ooievaarsbek
Hypericum perforatum Johanniskruid
Hyssopus officinalis Hysop
Iris germanica Baardlelie
Iris tectorum Dakiris
Knautia arvensis Knautia
Linaria vulgaris Vrouwenmantel
Ononis spinosa Stalkruid
Origanum vulgare Wilde oregano
Ranunculus bulbosus Knolranonkel
Salvia pratensis Wilde salie
Scabiosa columbaria Duivenschurftkruid
sedum sexangulare "Weiße Tatra" Zacht vetkruid "witte Tatra"
sedum telephium Gewone hemelsleutel
sedum spurium Roze vetkruid
Thymus montanus Bergtijm
Verbascum bombyciferum Broussa-koningskaars
Veronica teucrinum Ereprijs
Verbascum nigrum Zwarte koningskaars
 
Grassoorten 
Briza media Trilgras
Bromus tectorum Dakdravik
Festuca amethystina Zwenkgras
Melica ciliata Parelgras
Stipa pennata Vedergras
 
Heesters 
Amelanchier ovalis Krentenboompje
Juniperus communis Jeneverstruik
Prunus pumila var. adpressa Kruipende kers
Rosa pimpinellifolia Duinroos
Salix lanata Dwergwilg

Botanische naam  Nederlandse naam

Sedum/kruiden
Achillea millefolium Gewoon duizendblad
Allium roseum Rode hanglook
Allium schoenoprasum Bieslook
Anthemis tinctoria Gele kamille
Aster linosyris Goudaster
Centaurea scabiosa Grote centaurie
Campanula rotundifolia Grasklokje
Dianthus carthusianorum Karthuizer anjer
Iris pumila Dwerglis
Iris tectorum Dakiris
Petrorhagia saxifraga Kleine mantelanjer
Pulsatilla vulgaris Wildemanskruid
Scabiosa canescens Geurende scabiosa
sedum album "Murale" Muursteenbreek
sedum sexangulare "Weiße Tatra" Zacht vetkruid "witte Tatra"
sedum telephium Gewone hemelsleutel
Thymus montanus Bergtijm
Veronica teucrium Ereprijs
Chrysanthemum leucanthemum Wilde margriet
Hieracium x rubrum Rood havikskruid
Origanum vulgare Echte marjolein
Prunella grandiflora Grootbloemige brunel
Ranunculus bulbosus Knolranonkel
sedum "Weihenstephaner Gold" Goudsedum
sedum reflexum Wit vetkruid
sedum spurium Roze vetkruid
Teucrium chamaedrys Edelgamander
Verbascum nigrum Zwarte koningskaars
 
Grassoorten 
Bromus tectorum Dakdravik
Festuca rupicaprina Gemzenzwenkgras
Festuca valesiaca Walliser zwenkgras
Melica ciliata Parelgras
Poa compressa Plat beemdgras

GRAS/KRUIDEN
Minimaal benodigde
substraatdikte > 150 mm

Vegetatie en bemestings overzicht – PDF
Download
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Botanische naam Nederlandse naam

Vaste planten
Anaphalis triplinervis Parelkorfje 
- Sommerschnee -
Aster linosyris Goudaster
Aster pyrenaus "Lutetia" Zomeraster
Aster sedifolius "Nanus" Dwergaster
Buglossoides purpurocaerulea Parelzaad
Dictamnus fraxinella Vuurwerkplant
Eryngium bourgatii Mannentrouw
Euphorbia polychroma Wolfsmelk
Geranium sanguineum Rode ooievaarsbek
Gypsophila hybr. "Rosenschleier" Bruidssluier
Hypericum perforatum Johanniskruid
Hypericum polyphyllum Johanniskruid
Hyssopus officinalis Hysop
Inula hirta Ruwe alant
Iris germanica Baardlelie
Jasione laevis "Blaulicht" Blauwkopje
Lavandula angustifolia in Sorten Lavendel, diverse soorten

Linaria purpurea Paarse vrouwenmantel
Origanum vulgare Wilde oregano
Pulsatilla vulgaris Wildemanskruid
Salvia nemorosa in Sorten Salvia, diverse soorten

Sedum telephium "Herbstfreude" Gewone hemelsleutel
Thymus serphyllum "Coccineus" Wilde tijm
Thymus vulgaris Gewone tijm
Verbascum thapsus Wollige koningskaars
 
Grassoorten 
Festuca amethystina Blauw zwenkgras
Festuca mairei Atlaszwenkgras
Helictotrichon sempervirens Blauwstraalhaver
Stipa pennata Vedergras
 
Heesters (loof) 
Amelanchier ovalis Inheems  
 krentenboompje
Buddleia alternifolia Vlinderboom
Buxus sempervirens Buxus
Cornus mas Kornoelje
Genista Iydia Steenbrem
Genista saggitalis Brem
Hedera helix Klimop
Malus sargentii "Tina" Dwergsierappel
Malus in Sorten Sierappel, diverse soorten

Perovskia abrotanoides Zilverbos
Rosa in Sorten Rozen, diverse soorten

Rosa pimpinellifolia Duinroos
 
Heesters (naald) 
Juniperus communis Kruipende jeneverbes
Pinus mugo mughus Kruipden

VASTE PLANTEN, STRUIKEN, BOMEN
Groendakopbouw: ca. 60 cm

Botanische naam Nederlandse naam

RSM 3 sportgazon
Lolium perenne Engels raaigras
Poa pratensis Veldbeemdgras

GAZON
Groendakopbouw: ca. 30 cm

Botanische naam Nederlandse naam

Ajuga reptans Kruipend zenegroen
Alisma plantago-aquatica Grote waterweegbree
Caltha palustris Moerasdotterbloem
Carex acuta (gracilis) Sierzegge
Carex acutiformis Moeraszegge
Lysimachia numularia Penningkruid
Lythrum salicaria Rode kattenstaart
Mentha acquatica Watermunt
Sparganium erectum Egelskop
Veronica beccabunga Beekwaterpunge

VOOR PLANTENZONES AAN  
DE RAND VAN OPEN WATERPARTIJEN

Botanische naam Nederlandse naam
 
Bloembollen 
Allium moly Goudlook
Allium ostrowskianum Kaukasische bieslook
Allium roseum Rode hanglook
Allium sphaerocephalon Kogellook
Chionodoxa luciliae Sneeuwklokje
Crocus Wildarten Krokus, wilde soorten
Muscari armeniacum Blauw druifje
Ornithogalum umbellatum Vogelmelk
Tulipa sylvestris Bostulp

- Lijsten van planten met aanvullende informatie 
(bloemkleur, groeihoogte) kunnen worden  
aangevraagd

info@optigroen.nl

Botanische naam Nederlandse naam
 
Alchemilla mollis Vrouwenmantel
Arabis caucasica Randjesbloem
Arabis procurrens Scheefkelk
Aster divaricatus Sneeuwsteraster
Aubrieta Hybride  
Hamburger Stadtpark Blauwkussen
Bergenia cordifolia Schoenlappersplant
Briza media Trilgras
Carex muskingumensis Palmzegge
Calamagrostis brachytricha Diamantgras
Dianthus deltoides "Leuchtfunk" Steenanjer
Fragaria vesca Bosaardbei
Geranium x cantabrigiense  
"Biokovo" Ooievaarsbek
Geranium macrorrhizum  
"Ingwersen" Ooievaarsbek
Geranium macrorrhizum  
"Spessart" oievaarsbek
Geranium sanguineum Rode ooievaarsbek
Heuchera Micrantha-Hybride  
"Chocolate Ruffles" Purperklokje
Heuchera micrantha  
"Palace Purple" Purperklokje
Heuchera Hybride "Caramel" Purperklokje
Heuchera Hybride "Plum Pudding" Purperklokje
Lonicera pileata Struikkamperfoelie
Nepeta x faassenii Kattekruid
Phlox subulata Kruipphlox
Potentilla aurea Gouden ganzerik
Sedum album "Coral Carpet" Rode steenbreek
Sedum spurium "Fuldaglut" Roodbladerig tapijtse-
dum
Sedum Telephium-Hybride Hemelsleutel
Sesleria caerulea Blauwgras
Thymus vulgaris Tijm
Waldsteinia ternata Gele aardbei

Botanische naam Nederlandse naam

Adianthum radiatum Vrouwenhaar
Aglaonema roebelinii Aglaonema
Alocasia sanderiana Alocasia
Anthurium scherzerian Anthurium
Aralia sieboldii Vingerplant
Asparagus plumosus Pluimasperge
Asplenium nidus Nestvaren
Begonia obi Alfter Begonia, rode bladeren
Begonia "Etna" Begonia, donkerrood
Begonia Silver Leaves Begonia, zilver
Begonia rex var. Escagot Begonia, zilver
Chlorophytum comosum Graslelie
Dieffenbachia Dieffenbachia
Epipremnum mirabile Scindapsus
Ficus pumila Klimvijg
Fittonia verschaffeltii Nervenplantje
Hedera helix Jessica Klimop
Marantha tricolor Tiengebodenplant
Nephrolepis exaltata Krulvaren
Ophiopogon Slangebaard
Peperomia caperata Rattenstaart
Philodendron scandens Boomvriend
Sansevieria Sansevieria
Spathiphyllum comosum Lepelplant
Syngonium podyphyllum Voetblad

OPEN TERREIN BINNENRUIMTE

- Selectie van beproefde soorten uit verschillende 
plantenlijsten.

- Advies specifiek voor een object wordt aanbevo-
len, om benodigde voorzieningen voor planten en 
standaardcondities met elkaar in overeenstem-
ming te brengen:

info@optigroen.nlVegetatie en bemestings overzicht – PDF
Download
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1. Algemeen 
Hoewel alle Optigroen systeemoplossingen zodanig zijn 
ontwikkeld dat deze bij een relatief laag gewicht veel water 
bufferen, moeten vooral intensieve begroeiingen aanvul-
lend worden bevloeid. Optigroen zorgt ervoor dat er zoveel 
mogelijk regenwater word vastgehouden in het systeem, 
onder andere door:

 Waterstuwing in de drainagelaag 
 Automatische bevloeiing "ondergronds" 

Ondanks de beproefde en volledig doorontwikkelde tech-
niek is het noodzakelijk dat de vegetatie in de aangroeifase 
handmatig of automatisch van extra water word voorzien 
als aanvulling op de verplichte ondergrondse bevloeiing of 
bovengrondse beregening bij intensieve daktuinen. Pas als 
de planten langere wortels hebben gevormd bereiken ze 
deze ondergrondse waterstand of de drainage-bufferlaag.

2. Waterstuwing in de drainage-bufferlaag
Bij intensieve begroeiingen is opslag van overtollig water 
in de Optigroen drainage-bufferlaag door middel van 
stuwing de meest voordelige variant van bewatering. De 
dakafvoer wordt door de Optigroen stuwingsgarnituur op 
de gewenste hoogte van 30 – 70 mm ingesteld. Hiertoe 
moet de Optigroen drainage-bufferlaag type Perl 8-16 de 
desbetreffende inbouwdikte van 120 – 150 mm hebben. 
Hierbij moet er rekening mee gehouden worden dat de af-
stand tussen de permanente waterlaag en het Optigroen 
Filtervlies type 105 minimaal 50 mm is. Als de Optigroen 
bevloeiingsautomaat hierbij komt, moet de afstand 70 mm 
zijn. Daarmee wordt verzadiging met water van de daarbo-
ven liggende Optigroen substraten voorkomen. Het water 
uit de stuwing stijgt capillair naar de hogere doorwortelde 
substraatlagen. 

1   Optigroen substraatlaag type i 
2   Optigroen filterlaag type 105 
3   Optigroen drainage-bufferlaag type Perl 8-16 
4   Optigroen Triangel watergeleidingssysteem 
5   Optigroen bescherm-absorptielaag type RMS 500 
6   Wortelbestendige dakbedekking – max. stuwingshoogte  
6   100 mm op de afdichting; verder aanvullend Optigroen  

 wortelwerende baan 
7   Dampremmer

Waterkringloop bij intensieve begroeiing met waterstuwing
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3. Automatische bevloeiing "ondergronds"
Optigroen bevloeiingsautomaat in combinatie 
met de Optigroen drainage-bufferlaag type Perl 8-16 
De Optigroen bevloeiingsautomaat dient als aanvulling 
op de waterstuwing te worden gezien. Als het water uit de 
stuwing niet voldoende is, moet er met vers water worden 
aangevuld. Het principe van de jarenlang beproefde 
Optigroen bevloeiingsautomaat is eenvoudig en effectief: 
gestuurd door een vlotter wordt het verswaterventiel op de 
automaat geopend of gesloten. Dat houdt in: als de water-
stand in droge periodes daalt, zakt de vlotter omlaag en 
wordt het toevoerventiel geopend – er wordt een minimale 
waterstand in stand gehouden. De waterverdeling 
in de Optigroen drainage-bufferlaag type Perl 8-16 heeft 
plaats door de Optigroen Triangel watergeleidingspro-
fielen die op de bevloeiingsschacht zijn aangesloten. De 
Optigroen bevloeiingsautomaat die in de Optigroen Combi-
Controleschacht is ondergebracht, heeft geen stroomvoor-
ziening nodig. De watertoevoer moet alleen voor en na de 
winter worden aan- resp. uitgeschakeld en gecontroleerd. 
Met een Optigroen bevloeiingsautomaat kunnen verblijfs-
daken tot een grootte van ongeveer 400 m2 worden be-
vloeid. 

De automatische bevloeiing "ondergronds"  
Technische gegevens en eisen aan andere constructies: 

 Waterdruk in rust maximaal 6,0 bar. 
 Waterdruk tijdens stroming minimaal 0,7 bar. 
 Drukwaterleiding aansluiting automaat 1/2 duim. 

1   Deksel Optigroen Combi-Controleschacht
2   Controleschacht – zijdelen voor bevloeiing 
3   Optigroen Triangel watergeleidingsprofiel 

Optigroen bevloeiingsautomaat: 
4   Aansluiting voor drukwaterleiding 
5   Vlotterplaat 
6   Geleiding van drukwaterleiding door middel van een  
 mantelbuis. Alternatief met drukwateraansluiting aan  
 de zijkant 

7   Bodemplaat: Optigroen Combi-Controleschacht

De Optigroen Combi-Controleschacht dient minimaal  
300 mm boven het maaiveld uit te steken, dit omdat de 
richtlijnen verplichten dat de watertoevoer minimaal 185 
mm boven het substraat moet uitkomen. Indien dit niet 
wenselijk is kan men terugslagkleppen en een breaktank 
met pompinstallatie tussen de bevloeiingsautomaat en het 
watertappunt plaatsen.

4. Overige bewateringssystemen
 Bewateringsmat
 Druppelleidingen/pop-ups

OPTIGROEN PRODUCT "BEWATERING"

Kombischacht
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OPTIGROEN PRODUCT "VALBEVEILIGING"

2. Toepassingsgebieden valbeveiliging Optisafe en SkyGard

3

1

Optisafe type L Liner. 
Veiligheidskabel in een lijn parallel aan de dakrand voor gro-
endaken en grinddaken. Pagina 90.

Balustradesysteem type SkyGard. 
Duurzame balustrade voor in gebruik zijnde daken en terras-
sen. Pagina 92.

Optisafe type P Point. 
Afzonderlijk verankeringspunt voor groendaken. Pagina 89.

2

4

Optisafe type G balustrade. 
Duurzame balustrade voor groendaken en grinddaken bij 
verzorging, onderhoud en vluchtwegen. Pagina 91.

1. Normen en wetten 
Wettelijke randvoorwaarden in Nederland

 Arbobesluit art. 3.16: valgevaar moet worden  
voorkomen.

 Verplicht wanneer er een valhoogte is van 2,5 m  
of meer.

 Geen beveiliging wanneer er 4 m van de rand wordt  
gewerkt.Deze 4 m lijn moet gemarkeerd zijn.

 Beveiliging wanneer er 2 m van de rand wordt gewerkt, 
deze 2 m lijn moet afge-zet worden met een afzetting 
minimaal bestaande uit palen en kettingen.

 Wanneer er binnen een zone van 2 m van de dakrand 
wordt gewerkt, is een dak-randbeveiliging verplicht. Dit 
kan uitgevoerd worden middels: individuele ankers, 
muurankers, randafzetting, integrale rail- of kabelsys-
temen.

3. Optisafe 
Een basisprincipe met vier productoplossingen
De gepatenteerde Optigroen valbeveiliging "Optisafe" is 
een aanslagvoorziening die is goedgekeurd volgens de 
norm EN 795 voor platte daken met 0 – 5° dakbedekking, 
waaraan één persoon (type Point, type Grind) of twee per-
sonen (type Liner) zich met een persoonlijke veiligheidsuit-
rusting bij onderhoud en nazorg vast kan hangen resp. vast 
kunnen hangen.
Optisafe is een systeemontwikkeling die de dakbedekking
of dakconstructie niet doorboort, maar de goedgekeurde
stabiliteit verkrijgt door de verzwaring van de Optigroen
systeemoplossingen voor dakbegroeiing of door een
grindlaag.

Voordelen van Optisafe 
 Getest volgens de norm EN 795 + CE-markering. 
 Geen doorboring van de dakafdichting. 
 Onafhankelijk van de onderconstructie; bij platte daken 

met een helling van 0 – 5°. 
 Geen koudebruggen. 
 Snel aan te brengen. 
 Duurzame bescherming tegen vallen. 
 Gebruik ook bij vorst toegestaan. 
 Geringe minimumbelasting in droge toestand:  

vanaf 80 mm eenlaagse opbouw. Daardoor zijn alle 
 Optigroen systeemoplossingen geschikt. Uitzondering: 

de systeemoplossing "lichtgewicht dak". 
 Optigroen systeemoplossing "economisch dak" vereist 

een berekening van de belasting. 
 Grinddaken vanaf 50 mm.

- Advies op maat
- Uitwerking zones en plaatsing valbeveiliging
info@optigroen.nl
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Onderhoud grindgebied
Verzorging groendak
Doorvalbeveiliging lichtkoepel
Vluchtweg
Balustradesysteem terras

1
2
3
4
5

STAP 1 Positie bepalen

STAP 2 Plaatsen.

STAP 3 Veiligheidsvlies aanbrengen  

STAP 4 Groendak opbouw aanbrengen en afmonteren Optisafe  

WEBCODE: web630
Rechtstreeks invoeren via www.optigroen.nl

Aanleginstructies – PDF
Download

Installatieinstructies Optisafe – PDF
Download
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Optisafe bodemplaat met paal
Optisafe beveiligingsplaat
Geleidekabel (roestvrij staal)
Optisafe veiligheidsvlies
Dakbedekking
Optigroen bescherm-absorptielaag
type RMS 300/500
Optigroen groendakopbouw

Basisprincipe van het geballaste
valbeveiligingssysteem Optisafe

- Opstelling van een ontwerp voor aanleg met bet-
rekking tot valbeveiliging met Optisafe op basis 
van uw CAD-ontwerp

info@optigroen.nl

Verlegeplan Optisafe "Liner"
Objekt: 3-fach Sporthalle Tutzing
Objekt-Nr.:

unmaßstäblich

Freigegeben für folgenden Aufbau:
Auslieferung und Einbau erst nach
Freigabe des Schichtaufbaus durch
die Optigrün International AG!
___________________________________
Göggingen, 03.05.2010
gez.: sod
geä.:

freigegeben: ___________________

Optigrün international AG
Am Birkenstock 19
D-72505 Krauchenwies-Göggingen

Anschlagradius

RS

Optisafe "Liner"
R = Pfosten "Ringöse"
S = Pfosten "Seilklemme"
s. Montageanleitung

Aufgehendes
Gebäudeteil
Nicht gesicherter
Bereich

Führungsseil

Arbeitsbereich
(bei einem Reckmaß von 1,50 m)
Sicherheitsvlies (4,0x4,0 m)
Edelstahl-Grundplatte
mit Pfosten (0,4x0,4 m)
ALU-Sicherheitsplatte (0,8x0,8 m)

BITTE BEACHTEN:  Dieser Nachweis ist eine Serviceleistung und wurde nach bestem Wissen und Gewissen mit den uns vorliegenden Angaben erstellt.
Die Berechnung stellt keine planerische Leistung dar und entbindet den Fachplaner/ Architekten/ Sicherheitskoordinator nicht von dessen Prüfpflicht !!!

Wichtige Hinweise!
Anseillänge = kürzester Weg zum Dachrand!
Für den Arbeitsbereich wird ein Reckmaß von 1,50 m
angenommen.
Dachrandbereiche, die außerhalb dieses Bereiches 
liegen, müssen entweder pflege- und wartungsfrei -
z. B. mit Plattenbelag - ausgebildet oder zusätzlich
gesichert werden.
Etwaige Lichtkuppeln in der Dachfläche müssen
dauerhaft durchbruchsicher ausgebildet sein oder
ggf. zusätzlich gesichert werden.
Unter Beachtung einer ausreichenden lichten Höhe
(Absturzhöhe) ist auch ein größerer Anseilradius
möglich. Diese Arbeitsweise bringt allerdings eine
mögliche Unfallgefahr durch Sturz über den
Dachrand mit sich!
Der Optigrün- Planungsvorschlag muss mit dem
Planer/Bauherrn/Sicherheitskoordinator
abgestimmt werden.
Sämtliche Maße sind am Bau zu prüfen!
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WEBCODE: web630
Rechtstreeks invoeren via www.optigroen.nl

4. Optisafe L Liner met kabelgeleiding  
 parallel aan de dakrand
De parallel aan de dakrand geleide veiligheidskabel van 
roestvrij staal biedt een hogere mate van beveiliging bij 
verzorging en onderhoud.
De beveiliging wordt gerealiseerd met de persoonlijke vei-
ligheidsuitrusting. De geballaste Optisafe-palen kunnen 
overrijdbaar worden uitgevoerd, zodat personeel voor ver-
zorging zonder verplaatsing hiervan kan werken.

Praktijkvoorbeeld:
Ontwerp voor aanleg
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Geländer

5. Vlucht- en calamiteitenroute  
 met Optisafe type G, hekwerk
Het Optisafe type G is toepasbaar als collectieve valbevei-
liging confom DIN EN 13374 voor langdurig onderhoud en 
controle van dakbegroeiing en grinddaken. Door de toepas-
sing van een voetlijst en een dubbele rail kan het Optisafe 
type G ook ingezet worden als calamiteiten- en vluchtweg 
conform DIN EN 14094-2.

1   Optisafe ligger
2   Optisafe staander
3   Optisafe houder
4   Optisafe voetlijst
5   Optisafe veiligheidsvlies
6   Optisafe ballastplaat
7   Optisafe vegetatielaag
8   Optisafe substraatlaag
9   Optisafe bescherm-absorptielaag RMS 300

WEBCODE: web631
Rechtstreeks invoeren via www.optigroen.nl
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Ausführung
RAL 9005 Signalschwarz

SkyGard - Serie Air, voll�ächige Gitterstabfüllung  

Bauvorhaben: Neubau Bürogebäude KB4

EL:Endkappe für Geländerpro�l

FM:Winkelvariabler Wandhalter

JL: Stoßverbinder

EM:Endkappe für Handlauf

JD:gerade Stoßverbindung

JA: Eckverbinder

Stoßverbindung der FüllungsmoduleJM:

Legende

Positionierung der Auslegerschienen und Au�astplatten

Handlauf gerundet
Menge Länge linke Ecke rechte Ecke Kennzeichnung

12 3000 mm 90° 90° MC1
1 2346 mm 90° 36° MC2
1 2165 mm 36° 90° MC3
1 2110 mm 90° 54° MC4
1 2040 mm 54° 90° MC5
1 1910 mm 90° 90° MC6

MC

Gitterstab-Modul (Gitterstäbe �20)
Menge Länge Höhe Kennzeichnung

1 2905 mm 950 mm MR8
1 2874 mm 950 mm MR1
1 2809 mm 950 mm MR11
2 2709 mm 950 mm MR5
6 2624 mm 950 mm MR2
2 2559 mm 950 mm MR9
2 2543 mm 950 mm MR10
1 1715 mm 950 mm MR4
1 1701 mm 950 mm MR7
1 1673 mm 950 mm MR3
1 1354 mm 950 mm MR6

Stütze
Menge Länge

36 1114 mm

Auslegerschiene
Menge Länge Kennzeichnung

33 2000 mm R1
1 1500 mm R2 Schweißung mit R6
1 1500 mm R8 Schweißung mit R7
1 1271 mm R3
1 1200 mm R4
1 1078 mm R5
1 570 mm R6 Schweißung mit R2
1 347 mm R7 Schweißung mit R8

Au�astbleche
Menge Länge Abwicklungslänge Aufkantung Kennzeichnung

61 666 mm 1000 mm A (2 Kantungen) A
3 666 mm 1000 mm B (1 Kantung) B
4 666 mm 750 mm D (2 Kantungen) D
2 666 mm 750 mm E (1 Kantung sur petit coté) E1

Zubehör
Menge Bezeichnung Referenz

13 Konterplatte zum Schraubverbinder 40x4, lg: 160 PA241A
6 Endkappe für Geländerpro�l  30*30 PA214A
2 Endkappe für Handlauf PA217A

36 Stützenverbinder für Fußleiste 45x22 PA005-1A
2 Winkelvariabler Eckverbinder für gerundeten Handlauf PA223AX2

36 Fuß R, Hülsenlänge: 115 PA529E

+4 76 TX0001
8 PA239A

+6 110
13 PA243A
76 PA200A

+6 110
+1 5
+4 76
+6 110
+1 7
+4 76
+10 206
+1 9
+11 223

Zubehör in Alu natur: 
Gewindeplatte M6 14x5x25 
L-Pro�l zur 90° Verbindung der Eck-Auslegerschienen 
Edelstahl-Mutter H M10
Schraubverbinder 25x5 Länge 160 
Schraubverbinder 25x5 Länge 80, Lochabstand 60 
Edelstahl-Grower Scheibe W10
Schraube 4.8x19
Edelstahl-Innensechskantsenkkopfschraube M6x12 
Edelstahl-Sechskantschraube M10x35
Edelstahl-Madenschraube HC M6x8
Edelstahl-Madenschraube HC M8x20
Edelstahl-Linsenkopfschraube M6x12
Edelstahl-Schraube M6x16
Selbstbohrende Schraube 6.3x22

Zusammenfassung
Gesamtlänge 47,53 lfm

Gesamtgewicht 763 kg
Schlüssel Innensechskant-Schlüssel (4)
Schlüssel Stecknuss Bit H 10 länge 45

Zeichnung mit Montageanleitung

MC

MR

Positionierung der Handlaufpro�le

Positionierung der Füllungsmodule

JM JM JM JM JM JM JM

Tü
r

Zubehör Türö�nung
Menge Bezeichnung

2 Fuss R mit Hülse 1235 mm und geweisste Kappe
1
1
1
2
2 Winkel zur Befestigung der Zwischenläufe

Zubehör in Alu natur:
1 Verschluss
1 Schliesszylinder
1
1 Gond mit cache
1 Gond ohne cache
2
2 Schraubverbinder für Wandhalter am Zwischenpro�l
4 Mutter Inox H M10
4 Edelstahl-Scheibe  grower inox W10
4 Edelstahl-Sechskantschraube M10x35
4 Schraube inox autoperceuse H 6.3x22
8 Schraube inox RHC M6x16
8 Edelstahl-Scheibe  inox M6
2 Lager aus Bronze
3 Edelstahl-Innensechskantsenkkopfschraube M5x35

20.270

250 1.312 3401.312
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Tür

Schliessklappe
Schliessblech
Tür
Winkel zur Befestigung der Handlauf

Türlinke

Konterplatte zur Fixierung der Handlauf
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OPTIGROEN PRODUCT "SKYGARD" BALUSTRADE

1   Belastingplaat 
2   Basisrail 
3   Balustradevoet 
4   Balustradepaal
5   Balustradepaneel 
6   Handlijst
7   Optigroen drainage-bufferlaag type FKD
8   Optigroen systeem (bijv. Natuurdak of Verkeersdak)

6. Door personen gebruikte dakoppervlakken 
met Optigroen balustradesysteem SkyGard
- Gekeurd systeem (DEKRA, bouwmonsterkeuring) en op 

het object afgestemde berekening van de kantelbeveili-
ging voor de Optigroen SkyGard-oplossingen.

- Balustradesysteem (valbeveiliging) voor door personen 
gebruikte oppervlakken op daken volgens LBO.

- Geballast, d.w.z. zonder doordringing van de dakaf-
dichting. De belasting van het groendak of de terrasop-
bouw fixeert het balustradesysteem SkyGard.

- Geen ingreep in de bouwsubstantie en geen  
warmtebruggen.

- Toepasbaar bij vlakke daken met een helling van 0 – 3°.
- Toepasbaar bij extensieve en eenvoudige intensieve dak-

begroeiingen, terrassen en grinddaken.
- Nieuwbouw en saneringsobjecten.
- Compleet systeem (onderconstructie plus een groot 

assortiment standaard balustrades), maar ook geschikt 
voor individuele balustrade-oplossingen (onderconstruc-
tie SkyGard plus balustrade met een bewijs van stabiliteit 
en een ontwerp van andere aanbieders).

- Eenvoudige, snelle en flexibele inbouw met het in drie  
dimensies draaibare kogelgewrichtvoetstuk voor de 
loodrechte afstelling van de palen met een omhulsel voor 
palen voor het instellen van de hoogte.

- Voordelen ten opzichte van andere systemen: levering op 
maat met een ontwerp voor de aanleg, aanpasbaar aan 
dakhelling en oneffenheden, flexibel te positioneren.

WEBCODE: web632
Rechtstreeks invoeren via www.optigroen.nl
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tot 90 mm
(bij het standaard voetstuk)

Plaatsing van het Optigroen  
balustradesysteem SkyGard
Het plaatsen van het Optigroen balustradesysteem Sky-
Gard verloopt in slechts enkele stappen volgens het voor 
het object op maat gemaakte ontwerp voor de aanleg. Eerst 
worden de basisrail met het voetstuk van de balustrade en 
de belastingplaat aangebracht. Daarna wordt de balustrade-
paal geplaatst. Dankzij het variabele voetstuk kan SkyGard 
heel goed aan oneffenheden van het dak en aan hoogte-
verschillen worden aangepast. Met het rondom flexibele en 
in hoogte verstelbare voetstuk van het balustradesysteem 
SkyGard kan tijdens het plaatsen snel, eenvoudig en zonder 
bijsnijden op de desbetreffende situatie van het dak worden 
ingespeeld. Hellingen, uitstekende delen en hoogtever-
schillen tot ongeveer 4 cm kunnen zonder problemen effen 
worden gemaakt. Daarmee kan een vakkundige, snelle en op 
maat gemaakte plaatsing worden gerealiseerd.

tot 4,9°

- Hulp bij de selectie van het voor een object  
geschikte balustradesysteem SkyGard

- Advies op maat
info@optigroen.nl

Praktijkvoorbeeld:
ontwerp voor de aanleg 
van basisrails en bela-
stingplaten

Het voetstuk van het balustradesy-

steem Sky Gard – zo flexibel als een

"joystick"
- rondom in alle richtingen verstelbaar 

en bevestigbaar

-  flexibel en stabiel kogelgewricht-

voetstuk
-  bovendien nog in hoogte verstelbaar

Checklist balustradesysteem  
SkyGard – PDF Download
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 Drukstabiele isolatie vereist.
 Zeer effectieve dampafsluitende laag vereist.
 Begroeiing mogelijk met alle Optigroen  

 systeemoplossingen.

1.  Warmdak

2.  Kouddak

3.  Op lichte constructie

 Voldoende ventilatie moet gewaarborgd zijn.
 Begroeiing mogelijk met alle extensieve 

 Optigroen systeemoplossingen.

 Begroeiing mogelijk met alle lichte  
 Optigroen systeemoplossingen.
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Vegetatielaag
Optigroen substraatlaag
Optigroen filterlaag (evt.)
Optigroen drainage-bufferlaag
Optigroen bescherm-absorptielaag
Dakbedekking (wortelwerend  
volgens FLL)
Isolatie
damremmende laag
Betonvloer
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Vegetatielaag
Optigroen substraatlaag
Optigroen filterlaag (evt.)
Optigroen drainage-bufferlaag
Optigroen bescherm-absorptielaag
Dakbedekking (wortelwerend  
volgens FLL)
Betonvloer
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Vegetatielaag
Optigroen substraatlaag
Optigroen filterlaag (evt.)
Optigroen drainage-bufferlaag
Optigroen bescherm-absorptielaag
Dakbedekking (wortelwerend  
volgens FLL)
Isolatie
dampremmende laag
trapeziumplaat
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BOUWTECHNISCH "DAKCONSTRUCTIES"
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Vegetatielaag
Optigroen substraatlaag
Optigroen filterlaag (evt.)
Optigroen drainage-bufferlaag
Optigroen dampopenlaag
Isolatie
Dakbedekking (wortelwerend  
volgens FLL) 
Betonvloer
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4.  Omkeer dak

4.1  Aandachtspunten omkeerdaken
Bij een omkeerdak zijn aanvullende aandachtspunten van 
toepassing.

Diffusie-openheid
Het groendak is van zichzelf damp-open. Echter de be-
scherm-absorptielaag zorgt voor een constante vochtigheid 
bovenop de XPS isolatie. Hierdoor kan de XPS isolatie niet 
goed uitdampen en zal de RC-waarde op termijn afnemen. 
Daarom is het belangrijk om altijd een damp-open-vlies aan 
te brengen in plaats van een beschermdoek over de XPS. 
Een permanente waterstand zoals bij Natuurdak, Verblijfs-
dak en Dakpark oplossing 2 is niet mogelijk. Ook het opzet-
ten van een waterpeil zoals bij het Retentiedak type Drossel 
is niet toegestaan.

Beveiliging tegen windbelasting
Een omkeerdak dient geballast te worden met de dakbegro-
eiing en/of daktuin opbouw. Hier dient bij de keuze van het 
type groendak rekening mee gehouden te worden. Zo is een 
Lichtgewicht Dak systeem niet zwaar genoeg om de XPS 
isolatieplaten op zijn plek te houden. Een goede windbelas-
tingsberekening is dan ook noodzakelijk.

Drukvastheid
De XPS isolatie dient voldoende drukvast te zijn voor dik-
kere systeemopbouwen zoals Natuurdak, Verblijfsdak en 
Verkeersdak. Daarnaast dient de XPS direct na het leggen 
worden geballast en beschermd worden met de dakbegroei-
ing en/of daktuinopbouw.

4.2  Systemen voor een omkeerdak
De volgende Optigroen systeemoplossingen
zijn geschikt voor een omgekeerd dak:

Economisch dak
In principe geschikt, evt. minimumbe-
lastingen voor beveiliging tegen wind-
belasting in acht nemen

Natuurdak
In principe geschikt, evt. minimumbe-
lastingen voor beveiliging tegen wind-
belasting in acht nemen

Retentiedak 
Retentiedak Meander 30 en reten-
tiedak NRW 03 zijn geschikt, evt. mi-
nimumbelastingen voor beveiliging 
tegen windbelasting in acht nemen

SolarGroendak
In principe geschikt, maar advies spe-
cifiek voor het object is noodzakelijk

Verblijfsdak
Verblijfsdak oplossing 1 met FKD 60 
UK BO en FKD 60 UK BU zijn geschikt

Dakpark
Dakpark oplossing 1 met FKD 60
UK BO en FKD 60 UK BU zijn geschikt

Verkeersdak
Geschikt zijn alleen bouwwijzen met
FKD 25, FKD 25 plus en FKD 60 UK 
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Hemelwaterafvoeren
Wat betreft de hemelwaterafvoeren adviseren wij hetzelfde 
aantal afvoeren en noodoverlopen toe te passen die u ook 
op het dak zou toepassen zonder dakbegroeiingssysteem. 
UV-systemen, waaronder Pluvia kunnen worden toegepast 
onder bepaalde voorwaarden. UV-systemen onderscheiden 
zich ten opzichte van traditionele systemen, doordat er 
met minder afvoeren en kleine diameters op basis van het 
creëren van onderdruk sneller en daardoor meer water 
kan worden afgevoerd. Vaak resulteert dit in minder 
afvoerpunten en langere afstroomlengtes. Hierdoor kan er 
water gaan stuwen in en onder het dakbegroeiingsysteem. 
Daarom is het noodzaak altijd een drainagelaag toe te 
passen en de afvoercapaciteit nauwkeurig te berekenen 
en af te stemmen op het aantal UV-afvoerpunten en de 
stromingslengtes.

Randeinfassung

Fassadenrinne + Belag

Wandanschluss

Isolatie
De voorkeur gaat bij vlakke daken uit naar een isolatie 
onder afschot. Het afschot dient minimaal 1:10 mm te zijn. 
Water dat we nodig hebben houden we vast door middel 
van het substraat, de drainage- en bufferplaat en het 
bescherm- en absorptievlies. Hemelwater wat overtollig 
is dient zo snel mogelijk te worden afgevoerd. De isolatie 
dient altijd drukvast te zijn en afgestemd op de belasting 
en het gebruik.

Dakbedekking
De dakbedekking dient wortelwerend te zijn 
overeenkomstig prEN13948, aan te tonen middels een 
KOMO-attest-met productcertificaat of een rapport van 
een Europees erkend instituut (Notified Laboratory). Wij 
adviseren een volledig verkleefde 2-laags dakbedekking, 
waarbij de dakbedekking en de eventuele isolatie volledig 
worden vastgekleefd op de dakconstructie. Indien er 
niet gekozen wordt voor een volledig verkleefde 2-laags 
dakbedekking dient deze wel mechanisch te worden 
bevestigd. Hier zal extra zorg moeten worden besteed 
aan de uitvoering van de dakbegroeiing. Dit omdat er 
ongewenst watertransport onder de dakbedekking kan 
plaatsvinden bij onverhoopte lekkage. Wij adviseren in 
deze gevallen het dak te compartimenteren, waarbij het 
dakvlak in verschillende compartimenten wordt verdeeld. 
Watertransport onder de dakbedekking zal hierdoor 
worden beperkt, waardoor het opsporen van de lekkage 
vele malen eenvoudiger is en de kosten van gevolgschade 
aanzienlijk wordt beperkt.

De dakbedekking dient conform de geldende 
verwerkingsvoorschriften van de fabrikant te worden 
uitgevoerd en voldoen aan de geldende richtlijnen en 
eisen. Hierbij is het belangrijk dat voor aanvang van de 
dakbegroeiingswerkzaamheden de dakbedekking door 
een onafhankelijk bureau geïnspecteerd wordt en goed 
bevonden is..

Detaillering
Ten aanzien van de detaillering bij opgaand werk is 
het noodzaak dat alle dakopstanden, loodranden en 
doorvoeren minimaal 120 mm boven het capillair werkend 
materiaal te zijn gesitueerd. Dus 120 mm boven het 
substraat, 120 mm boven halfverhardingen en 120 mm 
boven de bestrating. 

Bouwbesluit bij deurtoegangen: 
De 20 mm regel bij toegangsdeuren is afkomstig uit het 
bouwbesluit artikel 42 lid 1 en geld alleen bij nieuwbouw/
renovatie. De regel slaat erop dat bij toegangsdeuren de 
drempel niet te hoog is vanwege betreding en minder-
valide toegang. Deze 20 mm is gerekend van onderkant 
dorpel tot betonvloer gebouw, bestrating etc. Daarnaast is 
het ter voorkoming van instromend water. 
Bij ramen die tot aan maaiveld niveau lopen is het 
doorgaans gebruikelijk om dezelfde regel toe te passen. 
Er zit immers tussen het kozijn een loodaansluiting waar 
water tussen kan komen en dat is niet wenselijk. 

Drainagegoot bij toegangsdeuren en kozijnen conform 
BDA/NEN: 
Doordat er een capillaire laag voor de drempel komt en het 
water hier kan accumuleren kan het water dus de woning 
instromen. Dit moet voorkomen worden en kan maar op één 
manier en dat is middels een drainagegoot. Bij een kale 
dakbedekking is de bovenkant van de (horizontale vlak) 
dakbedekking die zogenaamde watervoerende laag, dus de 
laag waar water op kan blijven staan en de laag welke water 
moet (af)voeren. Wanneer men de bestrating aanbrengt is 
de bovenkant van de bestrating de nieuwe watervoerende 
laag, hier kan immers water op blijven staan en zal water 
(af)voeren. 

Nu is de regel (BDA) en windbelastingsnorm NEN 6702 dat 
er altijd minimaal 120 mm hoogte boven de watervoerende 
laag moet zitten (daktrim, dakopstand, dakrand, loodslap 
etc). Dit gaat niet bij ramen en deuren want dan word de 
opstap (bouwbesluit art 42, 20 mm) weer te hoog. Daarom 
word er voor ramen en toegangsdeuren dan een draingoot 
geplaatst wordt zodat de watervoerende laag niet de 
bovenkant van de bestrating is maar de onderkant van de 
draingoot (de bovenkant is tenslotte waterdoorlatend) 

Bij tegels op tegelsdragers (rubber of verstelbare poten) 
is dit niet van toepassing omdat er geen accumulatie kan 
plaats vinden maar moeten altijd wel op max. 20 mm 
onder de dorpel zitten. Bij voetloodaansluitingen langs 
gevels moet er minimaal 60 mm tussen bovenkant tegel en 
onderkant voetlood zitten. 

Voetlood bij gevels conform SBR infoblad 51, BDA 
dakboekje, Dakmerk vakrichtlijnen: 
Bovenkant voetlood (daar waar het voetlood de gevel 
in gaat) tot bovenkant bestrating//substraat dient 120 
mm te zijn. Het voetlood mag niet langer dan 80 mm 
zijn, aanbevolen word 60 mm, waardoor er nog 60 mm 
openruimte ontstaat tussen onderkant voetlood en 
bovenkant bestrating/substraat. Is dit minder dan 60 mm 
dan een draingoot toepassen of het substraat verlagen.

1. Aansluiting dakrand en opgaand werk
 

Warm-dak constructie

dakbedekkings-
systeem

thermische isolatie

dampremmende
of sluitlaag

onderconstructie

Traditioneel systeem UV-systeem

BOUWTECHNISCH  
"ISOLATIE, DAKBEDEKKING, DETAILLERING, HEMELWATERAFVOEREN"

Meer details op
www.optigroen.nl
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2. Terrasdeuraansluiting
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1   Duurzaam elastische voeg 
2   Nagelplug met schroefnagel
3   ALU klemprofiel

 10 cm bij dakrandafsluitingen
 15 cm bij bij gevelaansluitingen
5   ALU afdekplaat 

Alternief: Loodslab 120 mm boven water-
voerende laag

6   Grindstrook 
7   Vegetatie 
8   Optigroen grindopvanglijst
9   Optigroen substraatlaag
10   Optigroen filterlaag
11   Optigroen drainage-bufferlaag
12   Optigroen bescherm-absorptielaag 
13   Dakafdichting, wortelvast volgens FLL
14   Geschikte onderconstructie
15   Optigroen Triangel watergeleidings- 

systeem met aftakkanalen naar de  
dakafvoeren

16   Optigroen drainagelaag type Perl 2/10
17   Optigroen extensiefsubstraat type M
18   Optigroen drainagebufferplaat type FKD 25
19   Bestrating met plaveisel of tegels 
 (dikte op basis van gebruik)
20   30 – 50 mm bedding (split 0 – 8 mm)
21   Optigroen geperforeerde metalen hoeken
22  Optigroen drainagebufferplaat 
 type FKD 25 en gevuld met split
23   Gevelgoot, in hoogte verstelbaar tot 168 mm
24  Deur- resp. gevelaansluiting
25   Optigroen grindopvanglijst met gaten
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Dakluik

≤ 400 mm

≤ 1.000 mm

≤ 
30

0 
m

m

≤ 500 mm

≤ 
80

0 
m

m

≤ 500 mm ≤ 1.000/1.000 mm

BOUWTECHNISCH "GEWICHTEN" BOUWTECHNISCH "BRANDVEILIGHEID"

Optigroen product kg/m2 kN/m2 
Mos-sedum 10 0,1
Sedum-grassen-kruiden 10 0,1
Gazon 10 0,1
Vaste planten 15 0,15
Kleine Heesters, vaste planten 10 0,1
Heesters tot 1,5 m 20 0,2
Heesters tot 3,0 m 30 0,3
Heesters tot 6,0 m(1) 40 0,4
Bomen tot 10,0 m(1) 60 0,6
Bomen tot 15,0 m(1) 150 1,5

1.  Statica
Bij de statische berekening moet het gewicht van de groen-
dakopbouw als aanvullende belasting worden beschouwd 
– de belasting door sneeuw afhankelijk van de sneeuwzone 
(DIN 1055) en verkeerslasten zijn hierin niet meegerekend.
Er dient onderscheid te worden gemaakt tussen belastin-
gen bij maximale verzadiging met water voor bepaling van 
de maximale belasting en belasting in droge toestand voor 
het bepalen van de noodzakelijke minimale belasting voor 
de windbelastingbeveiliging. Het is interessant om te weten 
dat een eenvoudige en voordelige extensieve begroeiing 
(Optigroen systeem "economisch dak") evenveel weegt als 
een grinddak! En het Optigroen "lichtgewicht dak" weegt 
zelfs maar de helft van een grinddak! Als vuistregel geldt: 
10 mm groendak weegt ca. 15 kg/m2 (met water verzadigd).

2.  Optigroen systemen

3. Oppervlakbelastingen  
van de vegetatievormen

4. Belastingen van drainage-  
en substraatlagen
Zie pagina 66, 67, 76 en 77

1.  Algemeen
Ook een begroeid dak moet voldoen aan brandveilig-
heidseisen en aan de wettelijke bepalingen. Het mag niet 
brandbaar zijn c.q. moet dienen als afscherming tegen 
vliegvuur en uitstralende warmte en zo het vuur niet verder 
verspreiden.

2.  Optigroen intensieve begroeiingen 
Deze dienen volgens sommige Europesche regelgevingen 
te worden gezien als "harde dakbedekking" en daarom als 
vliegvuur en uitstralende warmte bestendig te mogen wor-
den beschouwd.

3.  Optigroen extensieve begroeiingen 
Worden bij het voldoen aan de hierna vermelde voorwaar-
den eveneens geacht voldoende bestand te zijn tegen
vliegvuur en uitstralende warmte ("harde dakbedekking").

 Vegetatie die voornamelijk uit laag groeiende planten 
bestaat, zoals sedum en kruiden.

 Substraatopbouwhoogte van minimaal 30 mm hoogte.
 Substraatdelen aan organische substantie maximaal 

20% van de massa.
 Gebouwafsluitwanden, brandmuren of wanden die als 

vervanging hiervan zijn toegestaan, hebben een maxi-
male afstand van 40 m en steken minimaal 300 mm bo-
ven de bovenrand van de groendakopbouw uit.

 Als de hiervoor genoemde muren op grond van bouw-
verordeningsgerechtelijke bepalingen niet over het 
dak moeten worden geleid, dient een opstand van 
niet brandbare bouwmaterialen van minimaal 300 mm 
hoogte te worden aangebracht of een strook van grof 
grind of massieve platen met een minimumbreedte van 
1.000 mm.

 Vóór openingen in het dakoppervlak (bijv. lichtkoepels) 
en vóór muren met openingen dient een strook van grof 
grind of massieve platen met een breedte van mini-
maal 500 mm te worden aangebracht. Uitzondering: de 
muuropeningen bevinden zich meer dan 800 mm boven 
de bovenkant van de groendakopbouw.

 In het dakafvoergedeelte van naast elkaar staande ge-
bouwen met een doorlopende gevel moet een strook 
van minimaal 1.000 mm vrij van begroeiing blijven.

4.  Belangrijk
 Alle Optigroen systemen voldoen aan de hierboven 

genoemde eisen voor brandveiligheid en dienen dus 
als "voldoende bestand tegen vliegvuur en uitstralende 
warmte" ("harde dakbedekking") te worden aange-
merkt.

 Daarnaast dienen eventueel regionale en/of locale 
regelgeving in acht te worden genomen.

 Wij adviseren een onderhoudscontract met een Opti-
groen partneronderneming die o.a. ook de brandveilig-
heid van de vegetatie waarborgt door verwijdering van 
ongewenste begroeiing.

Spardach

FKD 25 Triangel

- Projectmatig advies voor gewichten
info@optigroen.nl

p. 10

* Richtwaarden

Optigroen systeemoplossingen Gewicht* kg/m2 of kN/m2  
Bij max. verzadiging met water

Gewicht* kg/m2 of kN/m2  
In droge toestand

Economisch dak va. 90
va. 0,9

va. 65
va. 0,65

Lichtgewicht dak va. 50 
va. 0,5

va. 30
va. 0,3

Natuurdak va. 100
va. 1,0

va. 65
va. 0,65

Retentiedak va. 110
va. 1,1

va. 80
va. 0,8

Hellend dak va. 100
va. 1,0

va. 70
va. 0,7

Verblijfsdak va. 320
va. 3,2

va. 250
va. 2,5

Dakparkh va. 700
va. 7,0

va. 500
va. 5,0

Verkeersdak va. 250 – 700 
va. 2,5 – 7,0

va. 250 – 700
va. 2,5 – 7,0

Solargroendak va. 120
va. 1,2

va. 95
va. 0,95

98 99
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1.  Toepassing
Vanwege de klimaatverandering zijn hoger of geëxponeerd 
gelegen daken altijd aan sterkere belasting door wind 
blootgesteld. De actuele norm DIN 1055 deel 4 "Windbe-
lastingen" gaat op deze ontwikkelingen in. Met betrekking 
tot de dakbegroeiing dient hierbij onderscheid te worden 
gemaakt tussen windbelastingbeveiliging en beveiliging 
tegen wegwaaien en dient dit in het ontwerp in acht te wor-
den genomen.

2.  Beveiliging tegen wegwaaien
Een groendakopbouw moet niet alleen de nodige bovenbe-
lasting voor de vaste ligging en de windbelastingbeveili-
ging bieden; de opbouw moet natuurlijk ook zijn "beveiligd 
tegen wegwaaien". Het oppervlak van groendaken geldt 
als zijnde beveiligd tegen wegwaaien wanneer de meesle-
pende werking van de wind niet in staat is om afzonderlijke 
korrelingen van grind of daksubstraten te transporteren. 
De grenzen van de beveiliging tegen wegwaaien kunnen in 
een windtunnel worden vastgesteld.

3.  Windbelasting 
Bij de vaste ligging resp. windbelastingbeveiliging gaat 
het onafhankelijk van de dakbegroeiing om het fixeren van 
losse of slechts gedeeltelijk bevestigde dakafdichtingen 
door bovenbelasting door middel van grind, bestrating of 
dakbegroeiing. Er werken windkrachten op de met de on-
derconstructie verbonden dakbedekking.
De vermindering van deze krachten door windstroming kan 
afhankelijk van het groendaksysteem plaatshebben met 
een specifieke verlagingsfactor R.

4.  Maatregelen tegen verwaaien
Bij potentiele windgevoelige daken dienen de volgende 
maatregelen in acht te worden genomen: 

 Grind- en/of tegelstroken in rand- en hoekgedeelten. 
Extreem geëxponeerde gebouwen worden aanvullend 
voorzien van met grind gevulde grasroosters/grasbetons-
tenen tegen wegwaaien van het oppervlak.

 Afhankelijk van de ligging van het object vooral aan ran-
den en in hoekgedeelten van de begroeiing toepassing 
van vegetatiematten.

 In de binnen gelegen gebieden H en I is het doorgaans 
voldoende om het oppervlak als "beveiligd tegen weg-
waaien" vorm te geven door middel van besprenkelings-
methoden. Voor hoge gebouwen in windzone 3 en 4 en bij 
blootgestelde ligging is echter het gebruik van vegetatie-
matten aan te raden.

 Regelmatige en deskundige verzorging en onderhoud.

Flächenverteilung und notwendige
Auflasten zur Verwehsicherheit

F
- 0,98 kN/m²

H
- 0,38 kN/m²

- 6 cm grind 16/32

- RMS 300

= 1,10 kN/m² nat

- Vegetatiemat

- 10 cm
 M-licht

- RMS 300

= 1,32 kN/m² nat

G
- 0,65 kN/m²

I
- 0,23 kN/m²

- Hydroseeding

- 8 cm
 M-licht

- RMS 300

= 1,00 kN/m² nat

- 4 cm grind  16/32

- RMS 300

= 0,74 kN/m² nat

F1 F2 G1 G2

- Vegetatiemat

- 7 cm
 M-licht

- RMS 300

= 0,99 kN/m² nat

- Droog inzaaien

- 8 cm
 M-licht

- RMS 300

= 1,00 kN/m² nat

BOUWTECHNISCH "WINDBELASTING"

WEBCODE: web910
Rechtstreeks invoeren via www.optigroen.nl
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BITTE BEACHTEN:  Dieser Nachweis ist eine Serviceleistung und wurde mit den uns vorliegenden Angaben erstellt. Die Berechnung erfolgte in Anlehnung an die derzeit gültige DIN 1055-4.

Wichtige Hinweise!
Diese Planung bezieht sich lediglich auf die
Verwehsicherheit des Begrünungsaufbaus und
nicht auf die Lagesicherheit der Dachabdichtung!
Die Angaben zur Lagesicherung der Dichtung/
Dämmung gemäß statischer Ermittlung ist vom
Fachplaner (Statiker/ Dämmstoffhersteller/
Abdichter) zu erbringen.
Optigrün gewährleistet für die angegebenen
Schichtaufbauten die Verwehsicherheit unter der
Vorraussetzung einer statisch befestigten
Dichtung/Dämmung..

Der Optigrün- Planungsvorschlag muss mit dem
Planer/ Bauherrn/ Statiker abgestimmt werden.
Sämtliche Maße sind am Bau zu prüfen!

Flächenverteilung und notwendige
Auflasten zur Verwehsicherheit

Flächenverteilung zur Verwehsicherheit
Objekt:
Objekt-Nr.:

unmaßstäblich

___________________________________
Göggingen,
gez.:
geä.:

freigegeben: ___________________

Optigrün international AG
Am Birkenstock 19
D-72505 Krauchenwies-Göggingen

H

F1F2G1 G2

F
- 0,98 kN/m²

H
- 0,38 kN/m²

- 6 cm Kies 16/32

- RMS 300

= 1,10 kN/m² nass

- Veg.-matte

- 10 cm
 M-leicht

- RMS 300

= 1,32 kN/m² nass

G
- 0,65 kN/m²

I
- 0,23 kN/m²

- Nassansaat

- 8 cm
 M-leicht

- RMS 300

= 1,00 kN/m² nass

- 4 cm Kies 16/32

- RMS 300

= 0,74 kN/m² nass

F1 F2

G1 G2

I

- Veg.-matte

- 7 cm
 M-leicht

- RMS 300

= 0,99 kN/m² nass

- Trockenansaat

- 8 cm
 M-leicht

- RMS 300

= 1,00 kN/m² nass

7,65 m umlaufender Streifen zur Verwehsicherheit:
0,50 m Kies
1,00 m Vegetationsmatten
6,15 m Anspritzbegrünung

1 Verzinkt bouwstaalmat  
met filterlaag
keien/betonblok
grasbetontegels

2
3

1
2

3

Voorbeeld verschillende systeemdiktes  
t.b.v. windzones op het dak:

Voorbeeld
windbelastingszones

5.  Windbelastingsberekening
Afhankelijk van gebruikte materialen en vegetatie bestaan 
er verschillende verlagingsfactoren zodat een
systeemafhankelijk onderzoek absoluut noodzakelijk is. 
De bij IFI in Aken geteste Optigroen systemen bieden een 
verlagingsfactor R tussen 0,4 en 0,6. De verlagingsfactor 
heeft vooral dan effect als de dakbedekking mechanisch is 
bevestigd aan de onderconstructie. Bij een aangetoonde 
verlagingsfactor R kan de groendakopbouw aanzienlijk 
lichter worden gebouwd en hoeft de bevestiging van de 
dakbedekking alleen nog met betrekking tot het met het 
drooggewicht gereduceerde deel van de begroeiing te wor-
den ontworpen:

 Reductie van de hoeveelheid bevestigingsmaterialen af-
hankelijk van de noodzakelijke bovenbelasting van het 
groendak.

 Vermindering van de laagdikte van de begroeiingsop-
bouwwijze.

 Ten gevolge daarvan een reductie van de draagconstruc-
tie, omdat een minder omvangrijke en daarmee lichtere 
groendakopbouw mogelijk wordt gemaakt.

6. Bescherming van heesters en  
inrichtingselementen
Bij grote heesters en bomen dient een ondergronds anker 
te worden aangebracht zodat omwaaien niet mogelijk is 
tijdens de aangroeifase.

- advies op maat
- windbelastingsberekening
info@optigroen.nl
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Voordelen van Opticote
 Gelijkmatige voorziening van voedingsstoffen over een 
totale groeiperiode.

 Geen overbemesting door het volledige omhulsel van de 
meststof.

 Opticote werkt juist dan als de plant voedingsstoffen no-
dig heeft – bij voldoende vocht en bij hogere temperatu-
ren.

 Geen wegspoelen van voedingsstoffen in de riolering 
door het langzaam vrijkomen.

Samenstelling van Opticote:
Stikstof N 18 %
Fosfaat P2O2 6 %
Kaliumoxide K2O 8 %
Magnesiumoxide MgO   2 %

Toepassingsparameters Optigroen dakbegroeiingen
(per jaar):
Extensieve begroeiing nieuwe aanleg 15 g/m2

Extensieve begroeiing verzorging 15 g/m2

Intensieve begroeiing nieuwe aanleg 30 g/m2

Gazondraaglaag nieuwe aanleg 30 g/m2 
Intensieve begroeiing verzorging 30 g/m2

1. Aanleg en oplevering 
De uitvoering dient over het algemeen te worden verzorgd 
door een Optigroen partnerbedrijf. Bij de uitvoering zal Op-
tigroen een aantal controle- en inspectiemomenten houden 
waardoor de kwaliteit gewaarborgd blijft. De dakbedek-
king dient zo snel mogelijk beschermd te worden door mid-
del van het Optigroen beschermdoek tegen mechanische 
beschadigingen. Het terrein dient bereikbaar te zijn voor 
vrachtverkeer.
Het "groen" van een dakbegroeiing en gevelbegroeiing kan 
op verschillende manieren op het dak worden aangeleverd 
en aangelegd. De keuze tussen los inplanten, spruiten of 
vegetatiematten is gericht op de kosten, de bouwkundige 
omstandigheden en de snelheid waarmee het dak moet 
groeien en bloeien. Doorgaans zijn de maanden april tot 
en met juni en september tot en met oktober heel geschikt 
voor het aanleggen van vegetatie.

2. Verzorgingsfasen
Niets blijft in goede staat zonder verzorging – en dat geldt 
ook voor begroeide daken. Zelfs een grinddak moet een-
maal per jaar worden onderhouden. Dat is bij dakbegroei-
ingen niet anders! Zonder regelmatig onderhoud van de 
dakbegroeiing is na verloop van tijd ook van het beste 
ontwerp en de meest professionele uitvoering niets meer 
te zien. Onderhoud door deskundige Optigroen partner is 
voordelig en kan worden aanbevolen. Al in de ontwerp- en 
aanbestedingsfase dient hiermee rekening te worden ge-
houden en moet dit dan gedetailleerd worden beschreven. 
Om de onderhoud te vergemakkelijken, dienen wateraan-
sluitingen, toegangsmogelijkheden en valbeveiligingen 
(zie "Optisafe" vanaf pagina 82) te worden ingepland.

Het onderhoud van dakbegroeiingen is in 3 fasen verdeeld:
1. Aanvangverzorging:
Deze behoort nog tot het aanleggen van de dakbegroeiing
en loopt tot aan de eindoplevering onder een gedefinieerde
"toestand geschikt voor oplevering" (zie pagina 86/87). De
beplanting is met ca. 60 % bedekking nog niet volledig ge-
sloten. Duur ongeveer 12 – 15 maanden.

2. Ontwikkelingsverzorging:
In aansluiting op de opleveringsverzorging tot een bedek-
kingsgraad van ongeveer 90 % bij het bereiken van de ve-
getatiedoelstelling. Duur ongeveer 2 – 4 jaar.

3. Onderhoudsverzorging:
Na het bereiken van de vegetatiedoelstelling moet deze in
stand worden gehouden. Duur: onbeperkt.
De verzorgings- en onderhoudsmaatregelen zijn in principe
bij alle verzorgingsfasen dezelfde. Het verschil ligt in de
ontwikkelingsfase van de begroeiing en in de behoefte en
de intensiteit van de realisatie van de hierna beschreven
maatregelen.

3. Maatregelen 
De volgende maatregelen dienen bij het onderhoud  
dakbegroeiing en/of daktuinen te worden uitgevoerd:

 Bewateren (vooral in de aangroeifase).
 Verwijderen van ongewenste begroeiing.
 Indien nodig maaien.
 Bemesten met Optigroen lang werkende meststof  

Opticote.
 Verwijderen van snoeiafval, loof en afval.
 Nogmaals inzaaien of opnieuw beplanten op lege  

plekken, bijvullen van substraat.
 Beschermen van planten.
 Vrijhouden van rand- en veiligheidsstroken evenals  

van bestrating.
 Schoonmaken van goten, controleschachten,  

dakafvoeren enz.

Bij daktuinen kunnen aanvullend verdere
werkzaamheden nodig zijn:

 Snoeien.
 Substraat aanvullen.
 Winterklaar maken.
 Herstellen of verwijderen van bevestigingen  

van heesters.
 Bij gazons: verticuteren, beluchten, maaien.
 Controleren van de bewateringsinstallatie.

Verzorging extensieve begroeiing: ca. 2 maal per jaar.
Verzorging intensieve begroeiing: ca. 3 – 10 maal per jaar.

4. Garantie
Optigroen kan u de volgende garanties bieden:

 10-jarige productgarantie
 10-jarige verzekerde garantie
 10-jarige All-Inn verzekerde projectgarantie

Op al onze producten is een 10-jarige productgarantie van 
toepassing. Hiermee garanderen wij dat al onze produc-
ten, mits correct ingebouwd, 10 jaar lang conform de eisen, 
richtlijnen en daar waar ze voor bedoelt zijn zullen functio-
neren.

De 10-jarige verzekerde garantie kunnen wij afgeven wan-
neer er een Optigroen systeem is aangebracht door een 
partner/dealer van Optigroen en hier een 10-jarig onder-
houdscontract op word afgesloten. Mocht het systeem niet 
naar behoren functioneren en schade veroorzaken dan zijn 
de kosten voor het oplossen van de problemen inclusief 
gevolg schade verzekerd. Hiervoor betaald u geen polisko-
sten. Vraag naar de voorwaarden.

Een 10-jarige ALL-Inn verzekerde projectgarantie kunnen 
wij bieden in combinatie met diverse dakbedekkingspro-
ducten zodat uw dakbedekking en dakbegroeiing/daktuin 
in één polis is verzekerd bij schade.

Vrijhouden van de afwateringsschachtenVerwijderen van ongewenste begroeiing 

5. Optigroen langwerkende meststof Opticote 
Opticote is een volledig omhulde duurzaam actieve mest-
stof met een werkingsduur van ongeveer 8 – 9 maanden. 
De werkingsduur is afhankelijk van de temperatuur. De vrij-
gave van voedingsstoffen heeft plaats volgens het principe 
van diffusie en wordt door een regulator in het bemesting-
somhulsel aangestuurd. 

Regulator

Synthetisch harsomhulsel

Nährstof-
faufOp-
lossing

Oplossing van 
voedingsstof-
fen

Watertoevoeging

Schematische weergave van de werking van
Optigroen langwerkende meststof Opticote

PROJECTREALISATIE "AANLEG, OPLEVERING EN ONDERHOUD"
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Wij organiseren regelmatig openbare seminars over verschil-
lende thema's zoals watermanagement, dakmoestuin etc.
Tevens bieden wij de mogelijk om op locatie en persoonlijk 
uw bedrijf te informeren over verschillende thema's.

Optigroen is in heel Europa 
een actief en betrokken lid  
in verschillende verenigingen 
en levert een intensieve  
bijdrage aan het vormgeven 
van de groendakmarkt.

www.optigroen.nl/facebook www.optigroen.nl/twitter

Optigrün international AG (voorheen: optima) is met meer 
dan 40 jaar ervaring een van de marktleiders in de groen-
dakbranche. Het samenwerkingsverband van Optigroen en 
partnerbedrijven is in Duitsland, Oostenrijk, Nederland, En-
geland en Frankrijk vertegenwoordigd met eigen vestigingen 
of maatschappijen. In de anderen landen van Europa, Azië 
en Noord-Amerika werken wij samen met externe partners.

Via onze websites kunt u zeer uitgebreide informatie vinden 
over onze systemen, producten en projecten.

• www.optigroen.nl
Ontwerphulp, downloads etc.

• www.gevelbegroeiing.net
Informatie over gevelbegroeiing systemen

• www.youtube.com/optigreen
Verschillende informatiefilmpjes

Bovendien kan de e-mail newsletter (Optigroen-eNews)  
kosteloos worden toegezonden.

Over verschillende onderwerpen bieden wij meer informatie 
aan. Ook interessant is het gratis abonnement op het vak-
blad De Dakbegroener.

Verband für                 Bauwerksbegrünung
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DE DAKBEGROENER
H e t  a c t u e l e  D a k b e g r o e i i n g m a g a z i n e

3

Rendabele combinatie van groendak en zonnepanelen

• Hoger rendement van de zonnepaneelinstallatie 
 De koeling door verdamping van de begroeiing verhoogt de efficiency
 van de zonnepaneelinstallatie ten opzichte van het veel warmer worden-

de onbegroende dakoppervlak.

• Dakbegroeiing beschermt de dakbedekking en verlengt de levensduur.
 De levensduur van een zonnepanelen kan wel met 10 jaar verlengd  

worden en de opbrengst met wel 6 % per jaar doordat het groen onder 
de zonnepanelen water verdampt. Hierdoor ontstaat koeling waardoor 
de zonnepanelen efficiënter gaan werken. De dakbedekking gaat 2 x zo 
lang mee als bij kale daken, dit zorgt ervoor dat uw dakbedekking in 
iedergeval niet vroegtijdig vervangen moet worden terwijl uw zonnepa-
nelen nog niet aan vervanging toe zijn.

• Brandveilig door dakbegroeiing
 De dakbegroeiing voorkomt als “harde dakbedekking” mogelijke ver-

spreiding van brand.

• Waterbuffering
 Een dakbegroeiing kan wel 50 tot 70 % van het regenwater bufferen.  

Dit voorkomt  overlast in het riool of op de openbare weg bij piekbuien 
en overdimensionering van het riool is minder snel nodig.

• Bestand tegen windbelasting 
 Optigroen kan middels een windbelastingberekening de ballast van  

het SunRoot op projectbasis bepalen. Hierdoor ontstaat er een gega- 
randeerd windbestendige opbouw.

• Meer biodiversiteit
 Een dak met enkel zonnepanelen is niet alleen een minder fraai gezicht 

maar doet ook nog een niets met waterbuffering en biodiversiteit. Het 
SolarGroendak zorgt voor zowel waterbuffering als ook biodiversiteit op 
het dak!

 Minimumtemperatuur op de dakbedekking

 Maximumtemperatuur op de dakbedekking

Zonnepaneelinstallatie in de dakconstructie
verankerd, zonder dakbegroening.

-30° +80°

- geringe waterretentie
- geringe verdamping
- hoge en snelle opper- 
 vlakteafstroming

95 %

5 %

-10° +30°

- hoge waterretentie
- hoge verdamping
 en koeling
- minimale  
 oppervlakteafstroming
- ecologische  
 compensatie

Combinatie van zonnepanelen met dakbe-
groening. Geballast systeem SolarGroendak.

30 – 50 %

3. Combinatie van zonnepanelen en dakbegroeiing met  
 veel voordelen voor investeerders en voor het milieu:

50 – 70 %

NEDERLAND
Optigroen Dak- en Gevelbegroeiing
Nijverheidsweg Noord 60.85
3812 PM  AMERSFOORT
Telefoon  +31 (0) 33 - 463 56 81
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Optigroen systeem SolarGroendak. Ontwerp en uitvoering

Het aanleggen van een SolarGroendak vereist in de ontwerp-
fase de nodige voorbereiding en afstemming. Zowel het ont-
werp, locatie en plaatsing van de zonnepanelen is van belang 
als ook de vorm en wijze van begroeiing is van invloed.
De dakbedekking dient wortelwerend te zijn conform de gel-
dende normen en richtlijnen.
De dakhovenier verzorgt de aanleg van het SolarGroendak 
met uitzondering van de levering en plaatsing van de zon-
nepanelen. De afmeting van de zonnepanelen dienen vooraf 
bepaald te worden omdat hier de rijafstand en plaatsing van 
de SunRoots op bepaald dienen te worden. Men kan de zon-
nepanelen met universele klemmen bevestigen aan de Sun-
Roots.

Ons motto is het, samen met de opdrachtgever, wegnemen 
van faalkansen, een duurzame relatie aangaan door duurza-
me kwaliteit te leveren en verder te denken dan ieder ander.

Wie zijn wij?
Optigroen bestaat 40 jaar en is actief in 16 landen. Jaarlijks 
wordt er met onze systemen ruim 2,5 miljoen vierkante meter 
dak voorzien van dakbegroeiing en/of daktuinen. In Neder-
land worden circa 60 % van alle dakbegroeiing en/of daktui-
nen met de Optigroen systemen aangelegd.

Waarom Optigroen?
Door de ruime ervaring, zeer goede prijs/kwaliteit verhou-
ding, innovaties en het voorkomen van faalkansen in de voor-
bereiding en uitvoering doormiddel van het partnerverband 
gaan ruim 1500 opdrachtgevers per jaar in Nederland u voor.

8. Aandachtspunten bij ontwerp en uitvoering

9. Optigroen: Samen | Duurzaam | Verder!

Uitgebreide informatie over dak- en gevelbe-
groeiing kunt u vinden op www.optigroen.nl 
en in onze gratis technische handleiding.

S Y S T E E M  S O L A RG RO E N DA K

Ideale combinatie;
Groendak en  
zonnepanelen

Haal meer rendement uit zonnepanelen 
met een groendak!

www.optigroen.nl

swig
Sustainable
Water Industry Group

WEBCODE: web130
Rechtstreeks invoeren via www.optigroen.nl

WEBCODE: web110
Rechtstreeks invoeren via www.optigroen.nl

WEBCODE: web120
Rechtstreeks invoeren via www.optigroen.nl

www.optigroen.nl  |  www.optigreen.com  |  www.optigruen.de

DEUTSCHLAND
Optigrün international AG
Am Birkenstock 15 – 19
72505 Krauchenwies-Göggingen
Telefon  +49 7576 772-0
Telefax  +49 7576 772-299
E-Mail  info@optigruen.de

NEDERLAND
Optigroen Dak- en Gevelbegroeiing
Nijverheidsweg Noord 60.85
3812 PM AMERSFOORT
Telefoon 033 4635681
Telefax 033 4635682
E-Mail info@optigroen.nl
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