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… in deze tijd zal iedereen de gevolgen van de crisis en bezuinigingen 
gaan merken. vooral in de bouw vallen de bedrijven met bosjes tege-
lijk om. bij ieder project moet er nog een keer naar de prijs gekeken 
worden. Het gevaar hiervan is dat de bezuinigingen ten kosten van de 
kwaliteit gaan. er wordt steeds vaker appels met peren vergeleken, als 
het onderaan de streep maar goedkoper is. De vraag is dan al gauw 
of de opdrachtgever krijgt wat men voor ogen heeft. De opdrachtge-
ver laat een ontwerp en bestek maken zodat zijn wensen duidelijk op 
papier staan. Het is eigenlijk onbeleefd om de wensen van de opdracht-
gever in de wind te slaan. Dit gebeurt helaas dagelijks, vooral nu de 
broekriem aangehaald moet worden. De bouw zit in een negatieve 
spiraal, de inkoop moet lager, de aannemers hebben werk nodig, de 
leveranciers willen maar al te graag leveren en uiteindelijk is er geen 
tot weinig budget meer voor wat de opdrachtgever gevraagd heeft. Het 
dubbeltje wordt omgekeerd maar tijdens het omkeren wordt deze eerst 
nog op zijn kant gezet, dubieus. Als we nou met zijn allen altijd een 
technisch en economisch haalbare oplossing aandragen gaat het niet 
ten kosten van het imago van dak- en gevelbegroeiing. gelukkig blijken 
er ook nog goede projecten gemaakt te worden welke de Dutch green 
building Awards mochten ontvangen. Het uitgegeven dubbeltje bleek 
uiteindelijk een daalder waard te zijn.

veel leesplezier

EDITORIAL:
Dubbeltje omkeren ...

H e n k  V l i j m
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Daken worden steeds vaker als extra verblijfsruim-
te gebruikt. Dat geldt zowel voor daken en terras-
sen met begroeiing als zonder begroeiing. De trend 
naar intensieve begroeiing die nuttig kan worden 
gebruikt in de vorm van ruimte voor ontspanning 
of voor verkeer is duidelijk te merken.
op wooncomplexen, warenhuizen, winkelcentra,
hotels, scholen, kinderdagverblijven, ziekenhuizen,
woon-zorgcomplexen en parkeergarages ontstaat 
hiermee voor mensen extra „woonruimte“ met 
speelplaatsen, sportterreinen, ruimtes voor pauzes 
en plaatsen waar men zich even kan terugtrek-
ken. bovendien worden hiermee ruimtes gecreëerd 
waar verschillende generaties van jonge en oudere 
mensen elkaar kunnen ontmoeten. Het plezierige 
voor alle investeerders is hierbij: de bouwgrond 
voor deze extra nuttige ruimte kost niets. er is 
immers al voor de grond onder gebouwen betaald 
en deze krijgt „boven“ een „tweede gebruik“. en 
zelfs de kosten van een intensieve dakbegroeiing 
zijn niet veel hoger dan die van een vergelijkbare 
tuin op de begane grond. Daar komt nog bij dat er 
niet alleen in dichtbevolkte gebieden een tekort 
aan vrije grondstukken bestaat. Als je dan ook nog 
eens denkt aan de vele positieve effecten die plan-
ten (zie afbeelding rechts) direct of indirect op de 
verbetering van de kwaliteit van het leven hebben, 
is dakbegroeiing eigenlijk altijd een goede keuze, 
ongeacht de grootte daarvan. Daarbij kan het al 
om kleinere saneringsplaatsen gaan die vroeger 
als grindoppervlak en nu voordelig als extensieve 
begroeiing zijn gerealiseerd of die, als de bela-
sting dit toelaat, met plantenbedden tot gebruik 
als dakterras worden opgewaardeerd. ideaal is de 
situatie waarbij al in een vroeg stadium bekend is 
dat een dak van groen zal worden voorzien. De be-
langrijkste voorwaarden hiervoor zijn aangegeven 
op de volgende pagina.

 

HOOFDTHEMA
Leven op het dak –  
natuurlijk,  
veilig en mooi
D r .  G u n t e r  M a n n

1. natuurlijke schoonheid: eenvoudige en moderne  
   vormgeving met plantenbedden.
2. natuurlijke veiligheid: gekeurd balustradesysteem.
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bAsis eisen voor intensieve inriCHting 
vAn DAken

•	 Dakbedekking	wortelwerend	confom	 
FLL en pren 13948

•	 Geen	tot	weinig	helling
•	 Voldoende	draagkracht	dakconstructie	 

(belasting door gebruik, sneeuw,  
inrichtingselementen etc.)

•	 Hogere	dakopstanden
•	 Valbeveiliging	(bijv.	Skygard)
•	 Water	en	stroom	aansluiting
•	 Daktoegang

De Positieve eFFeCten oP mensen

•	Intensief	ruimte	gebruik	met	terrassen,	 
tuinen, speelruimte en/of sportgelegenheden

•	Verbetering	van	de	woon-	en	werkomgeving
•	Verbetering	van	het	klimaat	door	verdamping	

van water
•	Verbetering	geluidsisolatie	en	goede	asorptie	

van geluid door de structuur van planten
•	Filtering	van	schadelijke	stoffen	in	de	lucht
•	etc.
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1
oAse oP Het DAk:  
moDerne vormgeving met PLAntborDers

vooral op intensief gebruikte dakoppervlakken die 
voor een groot deel met hout of bestrating bedekt 
zijn, kun je heel eenvoudig planteneilanden en 
plantenbedden aanleggen, structuur aanbrengen 
en een groene omgeving creëren. Dat kan allemaal 
geheel onafhankelijk van de grootte van het da-
koppervlak. kleinere dakterrassen krijgen op goed 
geselecteerde plekken opvallende planteneilanden 
met een omvang van enkele vierkante meters. op 
grotere daken kunnen ook vlakke plantenbedden 
op maat worden gerealiseerd. wanneer de dakcon-
tructie een gehele groene invulling niet aankan is 
het vaak mogelijk plantborders en/of boombakken 
te plaatsen op de kolommen en dragende muren in 
het gebouw.

groen design.
een elegante oplossing voor de omranding van 
dergelijke plantenbedden bieden de optigroen ran-
delementen van het type „ALu“. Deze zijn op maat 
verkrijgbaar voor de beproefde groendaksystee-
moplossingen van optigroen. De randelementen 
van het type „ALu“ hebben de volgende kenmer-
kende eigenschappen:

materiaal:   Aluminium  
 (zuiver recycling-materiaal)

materiaaldikte:  3 - 5 mm, afhankelijk van het 
 doel van gebruik

kleuren:   Aluminium naturel of  
 voorzien van een coating  
 in een kleur volgens rAL

Afmetingen:   bijna alle vormen en maten
gewicht:   Hangt voornamelijk af  

 van de optigroen systeem- 
 vulling, 
 ca. 15 kg/cm x m²

toepassingsgebieden: voor binnen en buiten, op  
 daken, parkeerdekken met  
 een helling tot ca 5 graden. 

De randelementen kunnen eenvoudig getranspor-
teerd en geplaatst worden.

voordelen  
•	Moderne,	rechtlijnige	inrichting	van	het	dakland-

schap.
•	Kleine	en	grotere	af	te	bakenen	oppervlakken	

(planteneilanden, plantenbedden).
•	Vrije	vormgeving	met	betrekking	tot	vorm,	kleur	

en grootte; ook ronde vormen, bogen en schuine 
lijnen.

•	Maatwerk	per	project	mogelijk.
•	Speciale	elementen	zoals	waterbekkens,	ruimtes	

om te zitten, trappen enz.
•	Grote	keuze	aan	planten:	vaste	planten,	grassoor-

ten, struiken en kleine bomen.
•	Geen	schade	door	vorst,	onbreekbaar	en	weerbe-

stendig.
•	Compleet	systeem	met	Optigroen	laagopbouw 

(drainagelaag, filtervlies, substraat).
•	Op	aanvraag	met	automatische	bewatering.

 (lees verder op pag. 8)
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Randelement ALU (voorzien van een 
zwarte coating) op het dak van een 
ondergrondse parkeergarage

Plantenbakken als afbakening  
van een dakterras

Plantenbed met randelementen ALU
boven de daken van Berlijn

F o t o ` s :  O p t i g r o e n
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2
veiLig verbLijven oP DAken:  
skygArD bALustrADesysteem

elk dak dat intensief gebruikt wordt, heeft een val-
beveiliging nodig. om ervoor te zorgen dat het dak 
zonder risico gebruikt kan worden, heeft optigrün 
international Ag het geballaste balustradesysteem 
„skygard“ ontwikkeld. Dit nieuwe systeem combi-
neert functionaliteit en design. bovendien ziet elk 
skygard-systeem er fraai uit en biedt het systeem 
veel meer mogelijkheden tot afwerking bij panelen 
en handlijsten dan andere balustradesystemen. Het 
aanzien van een modern vormgegeven daktuin of 
dakterras wordt door het balustradesysteem „sky-
gard“ niet minder aantrekkelijk, integendeel – de 
balustrade zelf kan een element van vormgeving 
worden. 

Het nieuwe balustradesysteem heeft  
vele voordelen:
• Het systeem is geballast. Daarom is doordringing 

van de dakafdichting niet nodig. De belasting 
van de opbouw van het groendak of van het 
terras zorgt voor stabiele bevestiging van het 
balustradesysteem „skygard“.

•		 Geen	dakdoorboringen,	koudebruggen	en	geen	
overdracht van geluid.

•		 Gekeurd	systeem	(DEKRA,	bouwmonsterkeuring)	
en op het object afgestemde berekening van de 
stabiliteit voor de optigroen skygard-oplossin-
gen.

•		 Vele	mogelijkheden	tot	vormgeving:	balustrade-
panelen (groottes, kleuren, soorten) en handlijs-
ten (vormen).

•		 Compleet	systeem	(voetstuk	en	een	grote	keuze	
aan standaard balustrades), maar ook geschikt 
voor individuele oplossingen bij balustrades 
(voet en balustrade met een bewijs van stabili-
teit van andere aanbieders).

•		 Eenvoudige,	snelle	en	flexibele	inbouw	met	de	
in 3 dimensies draaibare kogelgewrichtvoet

 (en een omhulsel voor het instellen van de 
hoogte) voor de plaatsing van de balustrade.

•		 Voordelen	ten	opzichte	van	andere	systemen:	 
op maat gemaakte levering met een ontwerp 
voor de aanleg, zodat op de bouwplaats geen 
aanpassingen meer hoeven te worden uitge-
voerd. Aanpasbaar aan dakhelling en oneffenhe-
den en flexibel bij positionering. 

Het balustradesysteem „skygard“ kan bij vlakke da-
ken (grind, terras, groendak) bij een dakhelling van 
0 - 3 graden, bij nieuwbouw en bij sanering wor-
den toegepast.

De werkwijZe
Het optigroen balustradesysteem „skygard“ ver-
krijgt zijn gekeurde stabiliteit door de verzwaring 
van het terras of van de dakbegroeningsopbouw. 
er hoeft niet te worden ingegrepen in de dakaf-
dichting en ook niet in de dakconstructie. „sky-
gard“ wordt volgens het ontwerp voor de aanleg in 
slechts enkele stappen opgebouwd. op het gebied 
van het voetstuk van de balustrade (met basis-
rails en een belastingplaat) wordt het terras of het 
groendak hier overheen aangelegd.

1   belastingplaat 

2   basisrail 

3   voetstuk van de balustrade 

4   balustradepaal

5   balustradepaneel 

6   Handlijst

7   optigroen drainage-bufferlaag type FkD

8   optigroen systeem (bijv. natuurdak, verkeersdak)
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Stap 1: Plaatsen van de basisrail

Stap 2: Aanbrengen van de belastingplaat
en van het balustradevoetstuk

Stap 3. Inzetten van de balustradepaal

Stap 4: Montage van het balustradepaneel

tot 4,9°tot 4,9° tot 100 mm (bij een standaardvoetstuk) 

„skygard“-balustradevoetstuk: 
flexibel als een „joystick“
•	Rondom	in	alle	richtingen	verstelbaar	en	bevestig-

baar
•	Flexibele	en	stabiele	kogelgewrichtvoet
•	Bovendien	nog	in	hoogte	verstelbaar

 

eenvouDige montAge.
FLeXibiLiteit AAn ALLe kAnten

Het plaatsen van het optigroen 
balustradesysteem „skygard“ ver-
loopt in slechts enkele stappen vol-
gens het voor het object op maat 
gemaakte ontwerp.
eerst wordt de basisrail met balus-
tradevoetstuk en belastingplaat 
aangebracht. Daarna wordt de 
balustradepaal geplaatst. Dankzij 
het variabele voetstuk kan „sky-
gard“ heel goed aan oneffenheden 
van het dak en aan hoogteverschil-
len worden aangepast.
Afhankelijk van het project wordt 
vervolgens eerst het balustrade-
paneel ingezet of de groendak- of 
terrasopbouw aangelegd. met het 
rondom flexibele en in hoogte 
verstelbare „skygard“- balustrade-
voetstuk kan tijdens het plaatsen 
snel, eenvoudig en zonder bijsnij-
den op de desbetreffende situatie 
van het dak worden ingespeeld. 
Hellingen, uitstekende delen en 
hoogteverschillen tot ongeveer 
4 cm kunnen zonder problemen 
effen worden gemaakt. Daarmee 
kan een vakkundige, snelle en op 
maat gemaakte plaatsing worden 
gerealiseerd.
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De organische vorm van de Cologne oval offices straalt naar buiten 
toe uit, wat je in het bouwwerk kunt verwachten: flexibele structu-
ren en aantrekkelijke omgevingscondities waarvan de toekomstige 
huurders gebruik kunnen maken. in de Cologne oval offices creëren 
levendige vormgeving en gevelconstructies, een effectief te benutten 
inrichting van het gebouw en een goed doordacht, ecologisch con-
cept met elkaar een inspirerend geheel.

• Architectuur met karakter in een aantrekkelijke omgeving.
•		Overal	toegepast	concept	voor	energievoorziening	en	ventilatie,	

bijvoorbeeld gebruik van het water van de rijn voor de koeling 
van het gebouw.

•		Hoog	thermisch	comfort.
•		Energiebesparend	bouwen,	105	kWh/m²/jaar	volgens	de	 

energiebesparingsverordening enev.
•		24-uurs	dienstverlening

De voortreffelijke verbinding van ecologie en economie, die o.a. ook 
in de dakbegroeiing tot uitdrukking wordt gebracht, gerealiseerd 
in een gebouw dat op duurzaamheid gebaseerd is, heeft voor de 
Cologne oval offices een prijs opgeleverd. De europese Commissie 
onderscheidde meAg voor deze objecten als partner in het greenbuil-
ding programma van de eu. De Cologne oval offices zijn de eerste 
objecten in het gebied van keulen waarvoor het eu greenbuilding 
keurmerk is toegekend.

PROjEcTPREsEnTATIE 1

cologne Oval Offices in Keulen
Arch i tec tuur  & dakbegroe i ing

bouwjaar: 2009
investeerder:  Dkv, www.dkv.de
vastgoedbeheer: meAg munich ergo,  
 Assetmanagement gmbH, münchen, 
 www.meag.com
Architecten:  
Architekturbüro sauerbruch Hutton, berlijn,  
www.sauerbruchhutton.de 
weidinger Landschaftsarchitekten, berlijn,  
www.weidingerlandschaftsarchitekten.de 
Landschapsarchitekt yves boschloos, essen
omvang oppervlak dakbegroeiing:  
dak 1.000 m², ondergrondse parkeer- 
garage 2.000 m²
groendakopbouw: optigroen systemen “natuurdak”  
(dak) en “dakpark” (ondergrondse parkeergarage)
uitvoerende bedrijven:  
optigroen-partnerbedrijf wolf & thüer, Hamm,  
www.thueer-gmbh.de 
optigroen-partnerbedrijf Leonhards, wuppertal,  
www.leonhards.de
Zie voor meer informatie:  
www.optigroen.nl/systemsolutions/nature-roof.html

www.optigroen.nl/systemsolutions/Landscape-roof.html

www.optigroen.nl/systemsolutions/Public-roof.html

www.coo.de
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F o t o s :  O p t i g r o e n
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De meest aantrekkelijke plek bij wijnimportbedrijf 
riegel is de gezellige verkoopruimte die je echt uit-
nodigt om rond te snuffelen en om uit te proberen. 
Architect mathias vögele was al vanaf de start van 
het ontwerp betrokken en beschrijft deze ruimte als 
volgt: „De begroende muur markeert het centrum 
van het gebouw en vormt tegelijkertijd de scheiding 
tussen bestaande bouw en nieuwbouw. wij hebben 
de begroeiing als vormgeving van de muur geïnte-
greerd met het gebied van de begaanbare glazen 
vloer die de binnenmuur over drie verdiepingen 
heen zichtbaar laat worden.“ Zo kan een klant die 
beneden in de verkoopruimte staat de begroeiing 
van beneden tot boven op een hoogte van acht 
meter bekijken. Het totale begroende muuroppervlak 
is meer dan 34 m² groot.
ongeveer 21 m² daarvan is voor de muurbegroening 
boven en 13 m² voor het begroeningsoppervlak 
beneden. in totaal zijn 56 gevelkorven ingebouwd 
en zijn meer dan 1.000 planten in de daarvoor 
bestemde plantenvakken geplaatst. bewatering en 
bemesting van de begroende muren verloopt geau-
tomatiseerd. De techniek voor besturing hiervan is in 
een kast in de kelder ondergebracht.
 
object:  gebouwuitbreiding van  
 wijnhandel riegel, orsingen
bouwjaar:  2011
opdrachtgever:  wijnhandel riegel, orsingen 
 www.riegel.de
Architect:  Architektur vögele, konstanz 
 www.architektur-voegele.com
omvang oppervlak gevelbegroening: 34 m²
uitvoering:  optigroen-partnerbedrijf 
 Christian Lang Dachbegrünung  
 gmbH, ehrenkirchen,  
 www.top-gruen.de
gevelbegroeiing:  optigroen gevelbegroeiing  
 systeem 
 www.gevelbegroeiing.net

PROjEcTPREsEnTATIE 2

Gevelbegroeiing bij  
Wijnhandel Riegel in Orsingen
Arch i tec tuur  & geve lbegroe i ing
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Dat dakbegroeiing een belangrijke bijdrage aan 
het voorkómen van pieken in de afwatering bij 
hevige regenval kan opleveren en daarmee de 
toenemende afsluiting van de grond en overbe-
lasting van de voorzieningen voor waterafvoer 
kan tegengaan, is al bijna oud nieuws. Dat geldt 
ook voor de daaruit voortvloeiende economische 
voordelen voor stedelijke waterhuishouding en 
opdrachtgevers in de bouw.
nieuw is echter dat het dakbegroeningssysteem 
„retentiedak meander 30“ een aanzienlijk beter 
resultaat biedt dan andere gangbare extensieve 
dakbegroeningssystemen met gebruikelijke 
afvoercoëfficiënten C van 0,5 tot 0,3. De af-
voerwaarde Ψ (afvoercoëfficiënt C), vastgesteld 
volgens de dakbegroeningsrichtlijn van FLL (on-
derzoeksinstituut voor landschapsarchitectuur), 
bereikt voor de optigroen systeem „retentiedak 
meander 30“ de uitstekende waarde C = 0,01. Dat 
roept voor een minder bedreven vakman de vraag 
op, hoe dit verbazingwekkende resultaat tot stand 
komt en hoe het systeem en de controle functio-
neren.

Werkwijze van „retentiedak Meander 30“
De basiswerking van het door optigrün internatio-
nal Ag al enige tijd geleden gepatenteerde dakbe-
groeningssysteem „meander 60“ is bij het systeem 
„meander 30“ overgenomen:
ook hier loopt het water meanderend (in smalle 
slangenlijnen) door het afvoersysteem van het
drainage-element af. maar anders dan bij het 
systeem „meander 60“ wordt het stromende water 
door het inwendig golvende oppervlak van het 
element nog verder vertraagd en verloopt de 
afwatering via een beperkende afvoer. er wordt 
echter niet neerslag blijvend in het element gebuf-
ferd. Dat levert een grote retentieruimte op en in 
combinatie met het in totaal 46 meter lange
stromingstraject op het 2 m² grote drainage-ele-
ment leidt dit tot deze tot op heden niet voor 
mogelijk gehouden afvoercoëfficiënt C van 0,01. 

REcHT & RIcHTLIjn
Vaststelling van de afvoer-
coëfficiënt c volgens FLL
 

controles volgens de FLL-procedure
De vaststelling van de afvoercoëfficiënt C volgens 
de FLL-dakbegroeningsrichtlijn (2008) ziet er als
volgt uit: de complete systeemopbouw wordt zon-
der vegetatie in een genormeerd proefstation
ingebouwd. voor de bij het controleproces niet 
aanwezige vegetatie wordt in de afrondende be-
rekening van de afvoercoëfficiënt een waarde van 
0,05 afgetrokken. 
na inbouw wordt het dakbegroeningssysteem vol-
ledig met water verzadigd en laat men het systeem 
meer dan 24 uur afdruppelen. Door deze procedu-
res wordt een verzadigd systeem als uitgangspunt 
genomen voor alle verdere controles. Het eigen-
lijke voordeel van het „sponsachtige“ gedrag van 
een groendak wordt daarmee niet meegenomen in 
de meting, maar dit staat als „zekerheid“ van de 
berekening op de achtergrond. vervolgens wordt 
door middel van een beregeningsinstallatie met 
blokregen r (15) met 300 l/(s x ha) een 15 minuten 
durende situatie van hevige regengeval gerea-
liseerd. Dat komt overeen met een hoeveelheid 
water van 27 l/m² gedurende deze 15 minuten. 
in deze periode wordt de hoeveelheid water die 
uit het dakbegroeningssysteem wegstroomt per 
minuut geregistreerd. Deze procedure wordt met 
inbegrip van de 24 uur durende afdruipfase nog 
twee keer herhaald. van de resultaten van de drie 
fasen wordt de gemiddelde waarde berekend en 
dan wordt de afvoercoëfficiënt C vastgesteld op 
basis van de verhouding van de neerslag (27 l/m²) 
ten opzichte van de afvoer binnen de beregenings-
tijd van 15 minuten.
De installatie kan in helling worden versteld om 
gevallen van verschillende hellingen realistisch te 
kunnen nabootsen en controleren. in de praktijk 
wordt de bij een helling van 2% vastgestelde 
waarde voor dakhellingen tot maximaal 5 graden 
gebruikt.

D o o r  P e t e r  K ü s t e r s
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De controles voor de optigroen systeem „retentie-
dak meander 30“ zijn uitgevoerd in december 2011 
door prof. dr. ing. stephan roth-kleyer van de  
hogeschool wiesbaden. De systeemopbouw  
meander 30 bestaat uit:
•	Optigroen	beschermvlies	RMS	300	of	500
•	30	mm	Optigroen	Meander-element	30
•	Optigroen	filtervlies	105
•	60	mm	Optigroen	extensiefsubstraat	type	E
 
Afhankelijk van de helling zijn de volgende
afvoercoëfficiënten vastgesteld: 
2 %: Afvoercoëfficiënt C = 0,01
9 %: Afvoercoëfficiënt C = 0,15

Omgang met de extreem kleine afvoercoëfficiën-
ten bij het afwateringsontwerp
Hoe kun je nu deze verbazingwekkend goede af-
voercoëfficiënten in een realistischs afwaterings-
ontwerp meenemen?
Het belangrijkste doel van groendaken is, afvoer-
pieken te reduceren want dan kunnen riolerings- 
en infiltratie-installaties of andere waterreten-
tiemaatregelen worden ontlast of kleiner worden 
gedimensioneerd. Deze doelstelling wordt voor 
bijna 100% gerealiseerd. Dit geldt in principe
ook voor kortere neerslagperiodes met een hogere 
intensiteit, zolang de totale hoeveelheid neerslag 
van 27 l/m² niet wordt overschreden. 
Langdurige neerslag kan door groendaken in 
principe niet verder worden gecompenseerd nadat 
deze volledig met water verzadigd zijn.
Deze neerslagsituaties zijn echter vanwege hun 
kleinere intensiteit van minder belang voor de be-
rekening van de gebouwen en van de afwatering 
van grondstukken. Door aanvullende controles zul-
len ook nog voor deze lang aanhoudende periodes 
van neerslag en kleinere hoeveelheden neerslag die 
buiten het normerings- en controleproces vallen 
uitspraken over het afvoergedrag van de groenda-
ken kunnen worden getroffen.

Richtlijn en informatie 
•	Dakbegroeningsrichtlijn	van	FLL	(onderzoeksin-

stituut voor landschapsarchitectuur) (2008)
•	Optigroen	ontwerp-	en	technische	handleiding	

2011/12
•	www.optigroen.nl

Vaststelling van de afvoercoëfficiënt
C volgens de FLL-dakbegroeningsrichtlijn
(2008)

Optigroen Meander-element 30
Extreme afvoervertraging op basis  
van de structuur van dit element

De Optigroen systeem
„retentiedak Meander 30“
heeft een afvoercoëfficiënt C = 0,01
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voor begroeide daken kan regenwater tegelijkertijd 
een positief en een negatief gevolg hebben. Aan de 
ene kant is waterretentie een van de belangrijkste 
nuttige functies, maar aan de andere kant moet het 
overtollige water vlot en zonder stuwing worden 
afgevoerd. bijzonder grote industriedakoppervlakken 
vereisen extra aandacht bij het dimensioneren van 
het afwateringsvermogen ter voorkoming van scha-
de door overbelasting aan de dakconstructie door 
opgestuwd water. vooral systemen voor drukafwate-
ring (uv-systemen) worden in toenemende mate ook 
op grote afwateringsgebieden bij begroende daken 
aangebracht. Dat verhoogt de eisen aan het afwate-
ringsvermogen van het begroeide dakoppervlakken 
rondom de  dakafvoeren.
onderstaande bijdrage is een citaat uit de uitgave 
„schlag-Licht4 “ van Fbb, vakvereniging voor ge-
bouwbegroening  (artikel: „Drukafwatering in com-
binatie met dakbegroeiing“; www.fbb.de). Het citaat 
is voorzien van opmerkingen van martin Henneberg 
(technisch directeur van optigrün international Ag).

1. Praktijkervaringen
bij afwatering met drukstroming dient het in het 
groenoppervlak aanwezige stuwingsgebied kritisch
te worden onderzocht. volgens de norm Din 1986-
100 is een stuwingshoogte van 55 mm vereist 
om het systeem zijn nominaal vermogen te laten 
bereiken. er kunnen problemen met de vegetatie 
ontstaan wanneer ongunstige invloeden van dakge-
ometrie en sterk afvoervertragende groendakopbou-
wen worden toegevoegd. Dan dient ervan te worden 
uitgegaan dat de desbetreffende gebieden met 
water verzadigd kunnen raken. De effecten hiervan 
op extensieve begroeiingen zijn vergelijkbaar met 
die bij daken zonder helling. in enkele gevallen is 
het meedrijven van lichte substraatbestanddelen 
waargenomen. verder hebben veranderingen van 

vegetatie door vergrassing voor meer onderhoud 
gezorgd. in de praktijk ontstaan er vaak discussies 
over de oplossing rondom de afvoer. De waterreten-
tie van de dakbegroeiing wordt bij de berekening 
van de regenwaterafvoer namelijk slechts eendimen-
sionaal in de afvoercoëfficiënt-factor meegenomen. 
er wordt echter niet rekening gehouden met de 
effecten van de dakbegroeiing op de afvoerintensi-
teit en het daaruit voortvloeiende afvoergedrag bij 
de dakafvoer. en door de bijzondere werkwijze van 
de afwatering met drukstroming zou het speciale 
afvoergedrag van groendaken de capaciteit van de 
totale dakafwatering kunnen beïnvloeden.

oPmerking mArtin Henneberg: Bij het veilig
afvoeren van overtollig water dienen twee aspecten
in acht te worden genomen: de drainage in het op-
pervlak en de daarop volgende afgifte aan de afwa-
teringsvoorziening (controleschacht). Veel begroe-
ningssystemen zijn bij trechtervormige afwatering 
met drukafwateringssystemen niet in staat om de 
vrijkomende hoeveelheden water zonder stuwing 
naar de afvoeren te leiden. Reden daarvan zijn 
te gering gedimensioneerde drainagelagen in de 
omgeving van de afvoer. Dat leidt tot afvoer van 
het oppervlak op het substraat en eventueel tot 
erosieschade en transport van materiaal in grind-
stroken en dakafvoeren. Hier kunnen ook nog eens 
meedrijvende substraatbestanddelen en blad bij 
komen, wat ongewenste gevolgen heeft: hogere 
belasting (instortingsgevaar), erosieschade aan het 
substraatoppervlak en mogelijke vergrassing.

TEcHnIscHE InFORMATIE
VOOR OnTWERP En UITVOERInG
Drukafwatering versus dakbegroeiing!?
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Waterstuwing tot in het oppervlak
omdat de overgang naar de dakafvoer
niet voldoende gedimensioneerd is

Meedrijven van lichte substraatbe-
standdelen (hier bims) als gevolg  
van de waterstuwing

Dakafvoer bij een drukafwateringssysteem

TEcHnIscHE InFORMATIE
VOOR OnTWERP En UITVOERInG
Drukafwatering versus dakbegroeiing!?

werkwijZe:
Het wegstromende water van een volledig gevuld
drainagesysteem vormt in de afvoerpijp een
door de zwaartekracht daarvan gerealiseerde 
onderdruk en daarmee een zuigende kracht op 
de aangesloten dakafvoeren. Deze zuiging blijft 
slechts zolang aanwezig als de afvoerpijp optimaal 
met water gevuld is. Als enkele dakafvoeren door 
een vertraging van watertoevoer in de begroeiing 
niet snel genoeg van water worden voorzien, dan 
komt het zuigende effect tot stilstand en faalt het 
systeem.
De afzonderlijke diameters van leidingen, leng-
tes en richtingveranderingen zijn van invloed op 
dit systeem. De berekening van de afzonderlijke 
componenten wordt uitgevoerd door de aanbieder 
van het drukafwateringssysteem. om in geval van 
de dimensioneringsregen gelijkmatig water naar 
alle dakafvoeren te kunnen toevoeren, moet de 
drainagelaag de juiste capaciteit hebben, anders 
kan het totale systeem het berekende vermogen 
niet leveren. Dan stijgt de waterstand en wordt de 
noodafwatering vaker geactiveerd.
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2. Aanbevelingen
ter voorkoming van de aangegeven schade en om 
de volledige functionaliteit van de afwatering met 
drukstroming te waarborgen, dienen de volgende 
aanbevelingen in acht te worden genomen:

2.1 Dakafwatering
•	Voor	gelijkmatige	vulling	van	het	systeem	zijn	sec-

ties met een identiek afvoergedrag noodzakelijk. 
niet mogelijk zijn bijvoorbeeld combinaties van 
grind- en groenoppervlakken (grindrandstroken 
van groenoppervlakken zijn niet kritiek). 

•	De	van	het	systeem	afhankelijke	gegevens	van	de	
fabrikant met betrekking tot de afvoercoëfficiën-
ten dienen in acht te worden genomen.

•	Dimensionering	van	de	afwateringsgebieden	con-
troleren. Afgezien van het maximaal aansluitbare 
oppervlak dienen ook de minimumeisen van de 
drukstromingsputten te worden aangehouden.

•	Eisen	ten	aanzien	van	de	zelfreinigende	functie	
controleren.

•	Bij	te	geringe	afvoerhoeveelheden	overschakelen	
op open afwatering.

•	De	luchtfilters	van	de	drukstromingsputten	mogen	
niet worden aangepast, beschadigd of verwijderd.

•	Markering	van	de	afwatering	met	drukstroming	
voor latere werkzaamheden.

•	Controle	van	de	afwateringspunten	op	vervuiling	
en op neerslag van fijnstof.

oPmerking mArtin Henneberg: Bij grotere 
verschillen tussen de afwateringsgebieden (bijvoor-
beeld grote grindgebieden of lichtstraten) moet 
een gedifferentieerde berekening met verschillende 
afvoercoëfficiënten worden uitgevoerd.

2.2 Dakbegroening
•	Om	de	grote	capaciteit	van	de	drukstromingsput-

ten niet te beperken, mag in het gebied rondom 
de afvoeren de afwatering niet worden gehinderd. 
beschermlagen, filtervliezen en controleschachten 
dienen op de juiste wijze te worden gerealiseerd. 
Controleschachten dienen voldoende te worden 
gedimensioneerd en bij meerlaagse bouwwijze 
boven de oppervlaktedrainage te worden aange-
bracht.

oPmerking mArtin Henneberg: En wel zo dat
de stromingsroutes niet worden belemmerd.
•	In	elk	geval	bij	eenlaagse	opbouwen	dient	afgezien	

van het wegvloeiende water ook de oppervlakte-
afstroming in acht te worden genomen.

•	Als	de	afvoer	aan	het	oppervlak	verregaand	moet	
worden verminderd, dienen afvoerversnellen-
de maatregelen in de buurt van de afvoeren te 
worden gerealiseerd. Zo kan bijvoorbeeld een 
gebied van twee bij twee meter rondom een 
afvoer worden vrijgehouden […]. Als alternatieve 
oplossing kunnen in dit gebied drainage-elemen-
ten of drainageprofielen met voldoende capaciteit 
worden toegepast.

oPmerking mArtin Henneberg: De grootte van 
het vegetatievrije gebied rondom een dakafvoer is 
bijna een bijzaak. Het is veel belangrijker dat in dit 
gebied drainage-elementen of drainageprofielen 
met voldoende capaciteit worden toegepast. Het 
nagestreefde afwateringsvermogen van de dakaf-
voer moet in overeenstemming zijn met de afvoer-
capaciteit van het groendaksysteem en de controle-
schacht daarvan.
•	Om	het	meedrijven	van	lichte	substraatbestandde-

len te voorkomen, kunnen bijvoorbeeld vegetatie-
matten in het afwateringsgebied van de drukstro-
mingsputten worden aangebracht. Als alternatief 
kan de te verspreiden hoeveelheid sedumspruiten 
worden verhoogd tot ca. 100 g/m² […].

oPmerking mArtin Henneberg: Dat is hoogstens 
een noodoplossing en deze kan niet met een bere-
kening worden onderbouwd. Het eigenlijke probleem 
wordt hierbij niet opgelost.
•	Van	bijzonder	belang	is	het	regelmatig	en	vakkun-

dig verzorgen en onderhouden van het groendak 
en van de technische voorzieningen.

3. conclusie
De combinatie van uv-afwatering (zoals Pluvia) is 
al vele malen toegepast in de praktijk. vooral bij een 
meerlaagse dakbegroeiingsopbouw met een door-
gaande drainagelaag hebben hierbij de voorkeur. 
Desondanks dient ieder dak waar een uv-afwatering 
wordt toegepast in combinatie met een dakbegroei-
ing en/of daktuin vooraf goed gedimensioneerd te 
worden.

4. normen en richtlijnen
FLL (onderzoeksinstituut voor landschapsarchitec-
tuur): Dakbegroeningsrichtlijn
Din 1986, deel 100
Din en 12056, deel 3
vDi richtlijn 3806
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oPmerking mArtin Henneberg: Zowel het
inlaatgebied van de controleschacht als de
overgang van de oppervlakontwatering naar de 
dakafvoer kunnen een knelpunt worden. De dakbe-
groeningsrichtlijn stelt de eis dat ter bescherming 
tegen verontreinigingen en tevens voor controle-
doeleinden een controleschacht wordt ingebouwd. 
Terecht wordt daarbij aangegeven dat de controle-
schachten de afwatering niet mogen belemmeren. 
Op dit punt schieten veel begroeiingssystemen 
tekort.

De meeste controleschachten hebben te kleine 
inlaatopeningen om het aankomende water te kun-
nen laten doorstromen. Een goede oppervlakdrai-
nage voert mogelijk meer water af dan de controle-
schacht kan verwerken.
Belangrijk is dat de controleschacht op de draina-
gebufferplaatelementen staat, om onder de bodem 
van de schacht het water met zo min mogelijk 
weerstand te laten afstromen. Eventueel moeten 
een Optigroen Triangel collectorplaat en een Trian-
gel maxicontroleschacht (afb. 1) resp. een open geul 
(afb. 2) worden toegepast.

www.optigroen.nl

Afb. 1: Aansluiting van de Optigroen 
systeem „natuurdak“ aan de dakafvoer 
bij een drukafwatering

Afb. 2: Optigroen systeem „retentie-
dak“ – Vorming van waterafvoergeulen 
bij afvoer en noodoverstort
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1
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2
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1   optigroen substraatlaag typ e 

2   optigroen filterlaag type 105 

3   optigroen drainage-bufferlaag type FkD 40

1   optigroen substraatlaag type e 

2   optigroen filterlaag type 105

3   optigroen drainagelaag type meander 30

4   optigroen bescherm-absorptielaag type rsm 500

5   optigroen drainagelaag type triangel Collector

6   optigroen controleschacht type tmk

4   optigroen kantopsluiting type skL 80 

5   optigroen bescherm-absorptielaag type rms 300

6   uv-afwatering, bijvoorbeeld geberit Pluvia
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Green Building Awards

op 13 september jl. zijn de winnaars van de eerste 
green building Awards bekendgemaakt. Drie optigro-
en projecten zijn onderscheiden met deze prijs, twee 
andere ontvingen respectievelijk een ‘green card’ en 
een eervolle vermelding. De jury wees de winnaars aan 
in drie categorieën, met in totaal vijftien genomineer-
den. 

in de categorie ‘daktuin of gevelgroen groter dan du-
izend vierkante meter’ werd het hoofdkantoor van de 
bP raffinaderij in rotterdam als winnaar aangewezen. 
“Het dak en de omgeving zijn goed op elkaar afges-
temd”, zegt de jury over het project van binder Dak-
tuinen. 

kinderdagverblijf Catalpa in Diemen (een ontwerp van 
Dmv Architecten) won de categorie ‘daktuin of gevel-
groen tussen 250 en duizend vierkante meter’. “Door 
toepassing van houtskeletbouw, sedumdaken, groene 
gevels en laag-temperatuur verwarming ontstaat niet 
alleen een gebouw dat voldoet aan de criteria van du-
urzaam bouwen, maar ook klimatologisch goed leef-
baar is”, zegt de jury. 

De categorie ‘daktuin of gevelgroen kleiner dan 250 
vierkante meter’ leverde als winnaar standing garden 
in Arnhem op. “De waarde van dit project ligt vooral 
in het feit dat dit project gerealiseerd is in een wijk 
waar groen een schaars goed is”, zegt de jury over het 
project van nexit Architecten in samenwerking met 
buro Poelmans reesink Landschapsarchitectuur en de 
koninklijke ginkel groep.

tenslotte reikte de jury nog een ‘green card’ uit, een 
speciale vermelding voor een project dat niet bij de 
vijftien genomineerden is geëindigd. Deze werd toege-
kend aan de DakAkker op het schieblock in rotterdam, 
een project van Zus, binder Daktuinen en optigroen. 
een van de projecten ontving nog een eervolle ver-
melding, het groen filterdak in berkel-enschot van ar-
chitectenbureau Équipe Amsterdam. 

De green building Award, een initiatief van vakblad 
Dak&gevel groen, is een prijs voor de meest bijzon-
dere en innovatieve daktuin of groene gevel. De jury 
stond onder leiding van elco brinkman (voorzitter 
bouwend nederland).
 

 www.optigroen.nl

In het kort

F o t o s : 

N e x i t  A r c h i t e c t e n
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nEn norm dakbegroeiing

momenteel wordt er druk gewerkt 
aan het vormen van een nen norm  
voor dakbegroeiing, daktuinen en 
dakbestrating. De norm wordt sa-
men met opdrachtgevers, onder-
wijsinstellingen, brancheorganisa-
ties, toeleveranciers en verwerkers 
ontwikkeld met het doel om dui-
delijke prestatie eisen op te stellen 
aan begroeide daken. 
nen begeleidt het maken van 
afspraken over producten, werk-
wijzen en diensten, en publiceert 
deze. De nen ondersteunt dit 
proces als onafhankelijk en be-
trouwbare partner. ook optigroen  
doet mee aan de aan normalisa-
tie, deelt zijn kennis om er samen 
met anderen voordeel uit te ha-
len. op een slimme manier worden 
meerdere belangen met elkaar 
verenigd. in nederland is nen het 
nationale normalisatie-instituut. 
De nen werkt in europees (Cen, 
CeneLeC en etsi) en wereldwijd 
(iso, ieC en itu) verband aan eco-
nomische groei en welzijn.

 www.nen.nl
 www.optigroen.nl

Innovatieve randopsluiting

optigroen heeft een nieuw rand-
profiel ontwikkeld. in plaats van 
aluminium is dit profiel vervaar-
digd uit duurzaam HDPe kunst-
stof. Het optigroen skL randpro-
fiel heeft meerdere functies:
- scheiding tussen vegetatievrije 

zone en begroeiing
- Het vormen van een opengoot 

bij dakranden, gevels en dak-
doorboringen

- Door het afdekken met een 
rooster is de skL inzetbaar als 
lijngoot

tot voorkort werden vooral rand-
profielen gebruikt van duur alumi-
nium. Het optigroen randprofiel 
skL is vormstabieler en voorde-
liger dan de aluminium profielen 
door de toepassing van hoog-
waardig recycling kunststof. Het 
skL profiel is eenvoudig en snel 
aan te brengen zonder gereed-
schap en vormt direct een strakke 
onopvallende afscheiding. Het skL 
profiel is leverbaar in verschillende 
hoogtes en door de verbindings-
elementen zijn hoeken en bochten 
mogelijk. 

 www.optigroen.nl

Bouw Beurs 2013

De internationale bouwbeurs is dé 
tweejaarlijkse ontmoetingsplaats 
waar bouwend nederland bij el-
kaar komt. Deze editie is het the-
ma bewust bouwen in vindt plaats 
van 4 t/m 9 februari 2013 in de 
jaarbeurs utrecht.
in de huidige markt draait het om 
meer dan alleen het aanbieden 
van degelijke producten en diens-
ten. bewust bouwen is: de gebrui-
ker centraal stellen. bouwen op de 
juiste locatie. Duurzaam, innova-
tief en ambitieus. inspelen op de 
toekomst. 
optigroen zal ook deze editie weer 
aanwezigheid zijn om u te infor-
meren over de laatste ontwikke-
ling op het gebied van dak- en 
gevelbegroeiing. De stand is te 
vinden in hal 11 e007.
Daarnaast is optigroen Dak- en 
gevelbegroeiing te vinden op  
Architect@work in de kortrijk 
Xpo te kortrijk belgië op 25 en 26 
april 2013. Architect@work is een 
totaalevenement speciaal voor ar-
chitecten en voorschrijvers met de 
focus op productinnovatie.

 www.bouwbeurs.nl
 www.architectatwork.be
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InTEREssAnT & InnOVATIEF
Groendak-marmelade „3 vruchten“

optigroen Dak- en gevelbegroei-
ing maakt van verse rode bessen 
geoogst van het dak een 3 vruchten 
marmelade.
Deze vruchten zijn midden juli ge-
oogst op de dakbegroening van het 
complex „gerberareal“ in het dorpje 
radolfzell aan het meer van kons-
tanz. De begroende dakoppervlakken 
zijn beplant met bessenstruiken en 
-planten en bovendien met speceri-
jplanten en geurkruiden. De groene 
oppervlakken zijn toegankelijk voor 
de omwonenden en zo genieten 
deze bewoners van de verschillende 
soorten rode bessen, kruisbessen, 
jostabessen en aardbeien. Deze 
vruchten kunnen ze oogsten van 
begin juni tot begin augustus.
Lavendel, tijm, oregano en roze-
marijn completeren de fruit- en 
kruidentuin, die twee jaar geleden 
in de vorm van een „eenvoudige 
intensieve begroening“ probleem-
loos en voordelig door het tuin- en 
landschapsarchitectuurbedrijf Paul 
saum uit Liggersdorf volgens het 
systeem optigroen is aangelegd. op-
drachtgever was het vastgoedbedrijf 
kupprion immobilien gmbH uit sin-
gen, dat van meet af aan een vorm 
van dakbegroening met vruchten
en kruiden wilde laten aanbrengen 
om de bewoners extra gebruiks-
mogelijkheden te bieden. De foto‘s 
tonen twee van de drie dakopperv-
lakken, de oogst, de verwerking en 
het resultaat in de vorm van kleine 
potjes „groendak-marmelade“.
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Optigroen dakmoestuinen...
(„Urban farming“)

nieuwe brochure over „urban farming“:
www.dakmoestuin.nl
www.optigroen.nl

Nieuw! 
Optigroen Gevelbegroeiing  

Compact W als kruidenwand  

voor binnen
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>	 Modulair 	systeem	
>	 Vandalisme	bestendig	
>	 Natuurgetrouw	systeem	met	substraat	
>	 Voor	binnen	en	buiten	toepassingen	
>	 Als	kunst werk	of 	gehele	gevel	toepassing
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Optigroen	Dak-	en	Gevelbegroeiing
Nijverheidsweg Noord 60.85
3812 PM AMERSFOORT
Telefoon  +31 (0) 33 / 463 56 81
Fax    +31 (0) 33 / 463 56 82
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