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Beste lezers,

We kunnen al bijna weer terug kijken op 2011. een bevlogen jaar met 
de banken- en huizencrisis, financiële crisis en de eurocrisis. ondanks 
alle crisissen kunnen we toch spreken over een geweldig jaar voor de 
groene daken en gevels. Veel belangstelling vanuit de architecten, maar 
ook de particulieren wisten steeds vaker groene daken toe te passen. 
Wij zagen zelfs een grote stijging in het aantal projecten wat nieuw op 
de markt kwam en werd uitgevoerd. Groen loont is het motto van vele 
hoveniers en groenvoorzieners en dat klopt. Groen wordt nog steeds 
gezien als een kostenpost maar men weet deze steeds vaker te vertalen 
in waardevermeerdering, kijk alleen maar eens naar de positieve invloe-
den van groen in de leefomgeving en woningwaarde.
Laten we vooruitkijken naar een groene en zonnige toekomst!

Veel leesplezier

P a g i n a  4 – 7
Biodiversiteit op het dak 

EDITORIAL:
Een fascinerend jaar …

H e n k  V l i j m
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Biodiversiteit toepassen op het dak is niet sim-
pelweg een groendak met alleen Sedum. Vaak 
zijn de mogelijkheden veel groter dan alleen een 
sedumdak, met geringe aanpassingen kan een 
groendak een perfecte plaats worden voor flora 
en fauna. Ingrepen zoals waterplasjes, zandvlaktes 
maar ook dood hout en veel, heel veel inheemse 
kruiden zorgen voor een gevarieerde leefomgeving 
voor insecten en vogels.  Dit artikel laat zien hoe 
een ‘gewoon’ groendak eenvoudig kan worden 
ingericht als ‘biodiversiteits’ dak.

Het leven op aarde kent vele variaties. of het nu 
gaat om de kleinste bacteriën, schimmels en planten 
of de grootste dieren. de tropische regenwouden 
of de Nederlandse weilanden, elke levensvorm, elk 
ecosysteem en elke genetische variatie is uniek en 
onvervangbaar. deze grote verscheidenheid noemen 
we biodiversiteit. 
Veel levensvormen op de aarde zijn afhankelijk van 
elkaar. daarin speelt variatie een belangrijke rol. ook 
de mens kan zonder andere organismen niet be-
staan. Biodiversiteit is behalve mooi, ook nuttig en 
noodzakelijk. Het zorgt niet alleen voor schoon wa-
ter, vruchtbare grond en een stabiel klimaat, maar 
levert ook voedsel en grondstoffen voor huisvesting, 
kleding, brandstof en medicijnen. deze natuurlijke 
hulpbronnen verschaffen bestaanszekerheid en 
vormen de basis voor onze welvaart. Biodiversiteit 
draagt bij aan de kwaliteit van leven en het welzijn 
van mensen. 
door wereldwijde klimaatverandering, toename van 

consumptie, vervuiling, introductie van vreemde 
soorten, overexploitatie van natuurgebieden en 
natuurlijke hulpbronnen wordt de biodiversiteit 
ernstig bedreigd. Plant- en diersoorten verdwijnen 
en ecosystemen raken verstoord. Schone lucht, 
zuiver water, een vruchtbare bodem en een stabiel 
klimaat zijn niet langer vanzelfsprekend. aantas-
ting van biodiversiteit en uitputting van natuurlijke 
hulpbronnen bedreigt uiteindelijk het voortbestaan 
van alle mensen. 
daar moet verandering in komen! een doeltref-
fende aanpak van dit levensbelangrijke probleem 
is alleen mogelijk als overheid, burgers, bedrijven 
en maatschappelijke organisaties nauw met elkaar 
samenwerken. 

Biodiversiteit op het dak
een groendak is uitermate geschikt om de biodiver-
siteit op een optimaal niveau te brengen. Het opti-
groen systeem ‘Natuurdak’ kenmerkt zich door het 
toepassen van hoogte verschillen in het substraat 
zodat er meer variatie ontstaat in bodemleven. 
daarnaast worden er plassen en poelen toegepast 
die dienen als drinkplaats voor vogels en insecten. 
tevens wordt het beplantingsplan aangepast waarbij 
zoveel mogelijk inheemse beplanting wordt toege-
past waarbij rekening gehouden wordt met bijen en 
vlinders. dood hout dient als nestelplaats en zand 
als een plaats om te zonnebaden voor verschillende 
vogels, zo kan men een paradijs op het dak creëren 
voor vele organismen.

HOOFDTHEMA:
Biodiversiteit op het dak 
H e n k  V l i j m
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 (lees verder op pagina 7)
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De ecologische verscheidenheid is bij 
extensieve dakbegroeiing met aanheu-
veling te maken 

Op begroeide daken kunnen met een af-
wisselende groendakopbouw eenvoudig 
meer dan 30 plantensoorten leven. 

Een oase in de binnenstad. Dakbegroei-
ing als belangrijke biotoop voor planten 
en dieren.

F o t o s :  O p t i g r o e n
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F o t o s :  O p t i g r o e n

Uitzicht op Martinitoren in Groningen 
vanaf een natuurdak met inheemse 
kruidenvegetatie 

ALO gebouw Amsterdam met hellende 
en vlakke natuurdaken 

Een voorbeeld uit Duitsland: 
Nieuwbouw beursgebouw Stuttgart 
met vele duizenden vierkante meters 
dakbegroeiing. 
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F o t o s :  O p t i g r o e n

Onderzoek
al in 1998 is er door dr. G. mann onderzoek gedaan 
bij 120 projecten van optigroen. de uitkomsten 
hiervan waren duidelijk: des te ruimer de plantkeus 
en belevingswaarde van het groen des te groter de 
biodiversiteit is. Bij mos-sedumdaken is de biodi-
versiteit het laagst. Vooral bij natuurdaken met 
inheemse grassen en kruidensoorten waarbij tevens 
diverse poelen, grind- en zandvlaktes en dood hout 
is toegepast is de biodiversiteit het hoogst. daar 
werden tot wel 27 bijensoorten aangetroffen.

Werkman College Groningen
op het Werkman College te Groningen was oor-
spronkelijk een standaard groendak geplant. echter 
heeft optigroen samen met partner frisia Bergum de 
gemeente weten over te halen om van dit standaard 
groendak een optigroen systeem ‘Natuurdak’ van te 
maken. Samen met de stadsecoloog is er een speci-
aal beplantingsplan gemaakt en ingezaaid. daar-
naast is de standaard drainagelaag vervangen door 
de zogenaamde meanderplaat, een drainagelaag 
welke het water tot wel 80 % kan vertragen tijdens 
piekbuien en door het meanderende effect het wa-
ter pas vertraagd laat afvoeren na de piekregenbui. 
Het dak op het Werkman College wordt nu door de 
stadsecoloog nauwlettend gevolgd en de uitkomsten 
zullen in 2012 bekend worden gemaakt.

HEEM
Heem betekent letterlijk besloten boerenerf. Het 
heeft daarnaast de betekenis van directe omgeving 
en inheems. Heem is een organisatie waarin de 
naam een weerspiegeling is van de activiteiten: het 
ontwikkelen en toepassen van natuurlijke inheemse 
vegetaties in de leefomgeving van mensen. Hierbij 
draait het natuurlijk vooral ook om de biodiversiteit. 
Het doel van Heem is het succesvol toepassen van 
natuurlijke vegetaties in de landschappelijke en ste-
delijke omgeving. de daarvoor benodigde inheemse 
zaden vermeerdert Heem onder strikte condities op 
eigen kwekerij. er zijn al verschillende optigroen 
Natuurdaken in Nederland begroeid met het Heem 
concept waaronder de brandweerkazerne in rhoon 
en onlangs nog het BP hoofdkantoor in rotterdam. 
Zelf werken aan biodiversiteit
Het is belangrijk dat iedereen mee werkt aan het 
verbeteren van de biodiversiteit. dit kan al heel een-
voudig door bij het kopen van tuinplanten rekening 
te houden met vlinders en bijen. daarnaast kan ie-
dereen gemakkelijk een aantal nestkasten ophangen, 
waterschalen plaatsen en wat minder bestraten. de 
tuin zo dicht mogelijk bestraten met grote natuur-
steentegels was de laatste jaren een trend, echter is 
dit funest voor de biodiversiteit. Probeer dit zoveel 
mogelijk te compenseren met veel bloemen en ge-
varieerde groenblijvende struiken. meer informatie 
over uw bijdrage aan biodiversiteit kunt u vinden op

www.biodiversiteit.nl
www.optigroen.nl/SystemSolutions/Nature-roof.html
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Gelegen in het prachtige park op de campus van St. 
Ingbert, duitsland, is het „Huis in het Park“ van het 
softwarebedrijf SaP aG onlangs verrezen. Het is het
eerste gecertificeerde gebouw van SaP op het ge-
bied van duurzaam bouwen.
Het gebouw bestaat uit drie bouweenheden: Kan-
toor, kantine en commerciële ruimtes.
deze drie bouwdelen maken samen een structureel 
en architectonisch ontwerp.
de confrontatie met het monumentaal herenhuis en 
de aangrenzende
bestaande gebouwen domineren het ontwerp.
de bebouwde grond is gecompenseerd door middel 
van groen op het dak waardoor ook het microkli-
maat positief werd beïnvloed. door de helling van de 
daken zijn de groene daken ook deels goed zichtbaar 
gemaakt. doordat de helling naar het maaiveld is 
door getrokken ontstaat er een goede harmonie met 
het omliggende landschap.

PROJECTPRESENTATIE 1

SAP „Huis in het park“ St. Ingbert
A r c h i t e c t u u r  &  d a k b e g r o e i i n g

Bouwjaar:   2009
opdrachtgever:  SaP deutschland aG & Co.KG, 

 Walldorf, www.sap.de
architect:   architekturbüro,  

 Professor Wolfgang 
 Kergaßner, freier architekt,  
 ostfildern met ekkehard Braun,  
 freier Landschaftsarchitekt,  
 reutlingen

Uitvoering dakbegroeiing: 
 optigroen partnerbedrijf  
 Garten moser, reutlingen

oppervlakte dak:  2.400 m²
dakbegroeiingsopbouw: 

 optigroen system ‘Natuurdak”
details:   www.optigroen.nl

www.kergassner.com
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F o t o s :  O p t i g r o e n
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Het gerenoveerde gebouw heeft een eigentijdse en 
representatieve uitstraling waarbij de karakteristie-
ke betonnen gevelpanelen gehandhaafd zijn. Het 
gebouw biedt ruimte aan 1750 werknemers. Van de 
zeven verdiepingen zijn er twee ondergronds, hier 
bevinden zich de parkeergarage, de sportvoorzienin-
gen en het vergadercentrum. op de begane grond 
en de vier bovengelegen verdiepingen bevinden zich 
de bibliotheek, het bedrijfsrestaurant, het service-
plein en de kantoren. eén van de binnentuinen is 
nu onderdeel geworden van het publieke domein 
via twee uitnodigende poorten. daardoor opent het 
gebouw zich voor de stad en haar bewoners. om de 
landmarkfunctie van het gebouw in de stad te ver-
sterken, heeft de architect meyer en Van Schooten 
architecten een wintertuin ontworpen op de hoek 
van het Korte Voorhout en de Prinsessegracht. daar 
groeien nu zilverachtige olijfbomen in een hoge 
glazen ruimte. door de tweede binnentuin te over-
dekken, is een atrium gecreëerd dat als ‚hart‘ van 
het gebouw dient. Hier bevindt zich lager gelegen 
het nieuwe vergadercentrum, naast de hoofdingang. 
Boven de grote vergaderzaal ligt de daktuin, met 
tamarindebomen en orchideeën. op de verdiepingen 
zijn palm- en bamboetuinen ingepast in de vleugels 
waar de kantoren zich bevinden. de centrale ruimte, 
die op de begane grond door het atrium wordt 
gecreëerd, biedt extra ruimte en mogelijkheden voor 
meer publieke functies.

Bouwjaar:  2007-2008
opdrachtgever:  PPS Consortium Safire
architect:  meyer en Van Schooten
Uitvoering daktuinen: ISS Landscaping Services
oppervlakte:  > 1000 m2

daktuinopbouw:  optigroen type Verblijfsdak en  
  optigroen type Binnentuin
details: www.optigroen.nl

PROJECTPRESENTATIE 2

Renovatie Ministerie van Financiën te Den Haag 
A r c h i t e c t u u r  &  d a k b e g r o e i i n g
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F o t o s :  J e r o e n  M u s c h 
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De Dutch Green Building Council (DGBC) is een 
onafhankelijke non-profit organisatie die streeft 
naar blijvende verduurzaming van de bebouwde 
omgeving in Nederland. Daartoe ontwikkelt de 
organisatie keurmerken voor een onafhanke-
lijke beoordeling van gebouwen (zowel nieuw 
als bestaand) en gebieden op het gebied van 
duurzaamheid. 

Sinds september 2009 is het eerste van deze keur-
merken, BREEAM-NL Nieuwbouw, operationeel. 
Met dit keurmerk worden sindsdien beoordelingen 
van nieuw te bouwen kantoren, winkels, scholen 
en industriële gebouwen uitgevoerd. Sinds 30 
september 2010 is BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 
Versie 2.0 operationeel. Met deze versie kunnen 
ook grondgebonden woningen en appartementen 
worden beoordeeld. In april en juni 2010 zijn de 
eerste ontwerpcertificaten uitgereikt. Het aantal 
registraties blijft toenemen. 
Het tweede keurmerk is BREEAM-NL Bestaande 
Bouw en Gebruik. Dit beoordeelt al bestaande 
gebouwen op drie niveaus: Gebouw, Beheer en 
Gebruik. Dit is in de zomer van 2011 operationeel 
geworden. Het derde keurmerk heet BREEAM-NL 
Gebiedsontwikkeling en beoordeelt de duurzaam-
heidprestatie van gebiedsontwikkeling. Vanaf 
september 2011 is ook dit keurmerk operationeel. 
Daarnaast zijn DGBC, CROW en Rijkswaterstaat 
in september 2011 begonnen met de ontwikkeling 
van BREEAM-NL Infra. 
De Dutch Green Building Council ontstond in 
2008 als een door de vastgoed- en bouwbranche 
geïnspireerd initiatief vanwege de toenemende 
vraag naar toetsing van duurzame ontwikkeling 
in het vakgebied. 
De DGBC opereert zonder winstoogmerk en is 
géén (semi-)overheidsorganisatie. De stichting 
wordt financieel ondersteund met de bijdragen 
van de DGBC-participanten: bedrijven en organi-
saties uit de branche die duurzaamheid als hoge 
prioriteit zien.

RECHT EN RICHTLIJN
Dutch Green Building Council 

Missie
De Dutch Green Building Council (DGBC) wil als 
onafhankelijke organisatie een toonaangevende 
rol vervullen in de transitie naar een duurzame 
bebouwde omgeving door te concretiseren, te 
inspireren en te verbinden.

Visie
Door de gebouwde omgeving te verduurzamen 
kan de DGBC een grote bijdrage leveren aan de 
transitie naar een duurzame samenleving die 
klimaatneutraal is, waarin het prettig en gezond 
is om te werken en waarmee Nederland zijn 
leidende positie op het gebied van duurzaamheid 
kan terugwinnen. 

Doelstellingen
De volgende doelstellingen worden door de Dutch 
Green Building Council actief nagestreefd: 
•	 Een	platform	zijn	voor	visieontwikkeling,	ken-

nisoverdracht en samenwerking, zodat kennis 
van participanten over de duurzame ontwikke-
ling van de gebouwde omgeving en duurzaam 
bouwen op een hoog niveau komt.

•	 Duurzaamheid	van	de	gebouwde	omgeving	
meetbaar maken door duurzaamheidskeur-
merken voor gebouwen te ontwikkelen en te 
onderhouden.

•	 Duurzaamheid	van	gebouwen	en	gebieden	(la-
ten) beoordelen en certificeren, zodat duurzame 
gebouwen zichtbaar zijn in de markt.

•	 Betrokken	partijen	informeren	en	stimuleren	
om volgens de beoordelingsrichtlijn te werken, 
zodat participanten duurzaamheid integreren in 
planning, ontwikkeling, uitvoering en gebruik.

Kennis delen
Naast de ontwikkeling van keurmerken is ook 
het belang van kennisdeling over duurzaamheid 
groot. De DGBC wil daarom ook een platform 
bieden voor onderzoek naar en kennisoverdracht 
over duurzame ontwikkeling van de gebouwde 
omgeving.

R o b  S t e l t e n p o h l
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Certificeren
Het eerste keurmerk, BREEAM-NL Nieuwbouw, 
is operationeel sinds oktober 2009. Het wordt 
gebruikt om nieuw te bouwen gebouwen te 
beoordelen op hun duurzaamheidsgehalte. Het 
tweede keurmerk, BREEAM-NL Bestaande Bouw 
en Gebruik, is operationeel sinds juni 2011. Het 
wordt gebruikt om de duurzaamheidsprestatie van 
bestaande gebouwen te bepalen op drie gebieden: 
Asset (het gebouw zelf), Beheer en Gebruik. Een 
derde keurmerk, BREEAM-NL Gebiedsontwikke-
ling’, is operationeel sinds september 2011. Het 
wordt gebruikt om de duurzaamheidsprestatie 
van gebiedsontwikkelingen te bepalen. Deze keur-
merken maken duurzaam bouwen meetbaar en 
zichtbaar.
Daarnaast zijn DGBC, CROW en Rijkswaterstaat 
in september 2011 begonnen met de ontwikkeling 
van BREEAM-NL Infra. 

Kennisoverdracht
Het beoordelen van gebouwen en gebieden op 
duurzaamheid is een proces waarbij veel verschil-
lende professionals betrokken zijn, met name 
BREEAM-NL Experts en BREEAM-NL Assesso-
ren, die door de DGBC worden opgeleid. DGBC 
ontwikkelt en onderhoudt de keurmerken op een 
open en transparante wijze. De benodigde kennis 
en ervaring wordt hiervoor uit de markt gehaald, 
veelal bij de participanten. 

Centrale rol
De DGBC wil een versnelling van de verduurza-
ming realiseren en de Nederlandse duurzaam-
heidsmarkt naar een groter schaalniveau helpen. 
Zo organiseert DGBC diverse marktgroepen waar-
in partijen vanuit hun eigen vakgebied nadenken 
over duurzaamheid, thematische (participanten) 
bijeenkomsten. Ook heeft in september 2011 de 
eerste Dutch Green Building Week plaatsgevon-
den. Deze week vond gelijktijdig plaats met de 
World Green Building Week. 

Ook wil DGBC vraaggericht en samen met haar 
350 participanten opereren. Optigroen Dak- en 
Gevelbegroeiing is participant van het DGBC en 
levert een actieve bijdrage aan diverse activitei-
ten. 

www.dgbc.nl
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Definitie van „ongewenste begroeiing“
een definitie van „ongewenste begroeiing“ is niet te 
vinden in de duitse richtlijn voor dakbegroeiing van 
fLL en ook niet in de Nederlandse dakbegroeiings-
richtlijn, uitgave SBr. de betekenis van het begrip 
„ongewenste begroeiing“ moet bij elk bouwplan 
opnieuw worden vastgesteld. de fLL-richtlijn 
beschrijft dit op treffende wijze: „de nagestreefde 
doelvegetatie dient eenduidig te worden beschreven 
en vastgesteld in het programma van eisen.“
Zo worden bijvoorbeeld mossen, bieslook en grassen 
regelmatig opgenomen in een bestek en dienen deze 
bij andere projecten juist als „ongewenste begroei-
ing“ te worden verwijderd.

Natuurlijke ontwikkeling van vegetatie
In principe dient er rekening mee te worden gehou-
den dat de vegetatie afhankelijk van laagopbouw, 
bouwkundige omstandigheden en locatie aan een 
natuurlijke opvolging onderworpen is. daarbij zul-
len zich ook andere soorten planten dan de in het 
bestek opgenomen soorten ontwikkelen. Vooral de 
factor „water“ speelt daarbij een belangrijke rol. Ho-
gere laagopbouwen, onvoldoende drainage en daken 
zonder helling met stilstaand water zijn bevorderlijk 
voor een meer „ongecontroleerde“ aangroei van 
vegetatie. 
de richtlijn voor dakbegroeiing van fLL geeft aan 
dat bij extensieve begroeiiingen in schaduwligging 
of bij met water verzadigde gebieden (bijv. bij een 
dakhelling < 2%) rekening dient te worden gehou-
den met veranderingen bij vegetatievormen op soms 
vochtige of duurzaam vochtige locaties en tevens 
met een sterkere vorming van ongewenste vegetatie. 

Mossen
mossen hoeven niet per se als „ongewenste be-
groeiing“ te worden gezien, maar het dominant 
voorkomen ervan wordt wel als een tekortkoming 
beschouwd. Bij de beoordeling, of er te veel mos op 
het dak is, dient er rekening mee te worden gehou-
den dat een verandering in begroeiing door mos-

sen afhankelijk kan zijn van het jaargetijde. Verder 
ontstaan mossen bij extensieve begroeiingen in 
geval van opbouwen in een dunne laag, bij gebrek-
kige beschikbaarheid van voedingsstoffen, bij een te 
lage pH-waarde en bovendien bij schaduwligging en 
in met water verzadigde gebieden.
Verhelpen is slechts beperkt mogelijk (door mecha-
nisch luchtig maken, verwijdering, bemesten, ge-
bruik van kalk) omdat het voorkomen ervan meestal 
samenhangt met de laagopbouw of met plaatselijke 
omstandigheden.

Klaver
Bepaalde soorten klaver (zoals bijv. rode klaver, 
witte klaver en hazenklaver) dienen inderdaad als 
„ongewenst“ te worden beschouwd omdat deze zich 
snel verspreiden en dominant kunnen worden. Ze 
hebben een bepaalde vochtigheid nodig en hebben 
bij onvoldoende beschikbaarheid van voedingsstof-
fen vanwege hun fixatie van stikstof in de lucht 
voordelen ten opzichte van andere planten.
Zelfs de richtlijn voor dakbegroeiing van fLL gaat in 
op klaver: „aankomende hoog opgroeiende, woeke-
rende soorten planten, bijv. een aantal leguminosen 
(fabaceae) moeten in een vroeg stadium worden 
verwijderd.“ Klaver wordt ook onderdrukt door re-
gelmatig wegsnijden en een goede beschikbaarheid 
van voedingsstoffen.

Bieslook
In veel zaaigoedmengsels is bieslook (allium schoen-
prassum) aanwezig en dat is in de regel geen pro-
bleem. Wel dient er vooral bij oudere daken steeds 
weer op te worden gelet dat bieslook hier niet gaat 
domineren.
maaien voorafgaand aan het zaaien en extra bemes-
ting zijn maatregelen die in een bepaalde mate kun-
nen bijdragen aan het voorkómen van dominantie.

SCHADEGEVAL DEEL 6 
Klaver, mos, bieslook & co.  
Ongewenste begroeiing?
D r .  G u n t e r  M a n n

 (lees verder op pagina 17)
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Mos groeit aan en het sedum heeft 
vanwege gebrek aan voedingsstoffen 
een roodachtige kleur. Hier moet gemest 
worden

Grote mosoppervlakken in de zomer. 
Hier heeft jarenlang geen verzorging 
plaatsgehad

Dominantie van mos in de winterperiode 
is geen probleem. Het sedum heeft zich 
teruggetrokken en komt in het voorjaar 
weer terug

SCHADEGEVAL DEEL 6 
Klaver, mos, bieslook & co.  
Ongewenste begroeiing?
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Eerste klaveraangroei is te zien. Nu kan 
deze nog goed bestreden worden

Klaver is dominant. Nu is er een 
kostbare verzorging nodig

Een wei van bieslook – mooi of te 
dominant? Een kwestie van smaak

F o t o s :  O p t i g r o e n
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Grassen
Grassen zijn eveneens in bijna alle mengsels aanwe-
zig en kunnen dan in een sterkere mate aanwezig 
zijn (ook als gevolg van het komen aanwaaien van 
buitenaf) in het geval dat er voldoende water aan-
wezig is, zoals reeds beschreven.
een voorzorgsmaatregel is het weglaten van zaden 
van grassen en het tijdig verwijderen resp. maaien 
voor het zaaien bij de verzorging.

Aanpassen van onderhoud
Het is de vraag of er bij dergelijk problemen dit met 
onderhoud opgelost kan worden. Vaak kan onge-
wenste vegetatie onder controle gehouden worden 
door de intensiteit van het onderhoud te verhogen. 
de duitse fLL richtlijn geeft aan: ‘Bij een locatie pas-
sende vegetatie van kruiden en mossen is tolereer-
baar, voor zover deze niet woekeren en vastgestelde 
doelen van vormgeving en gebruik niet in de weg 
staan. Na de oplevering begint de natuurlijke ont-
wikkeling bij extensieve dakbegroeiingen. deze kan 
door middel van bijsturende ingrepen in het kader 
van verzorging slechts beperkt worden beïnvloed’. 
Grind- en tegelstroken welke worden aangebracht 
als brandzone dienen vrijgehouden te worden van 
enige vorm van vegetatie. Het gebruik van chemi-
sche bestrijdingsmiddelen is niet toegestaan van-
wege uitspoeling naar de dakbedekking en naar het 
oppervlakte water. Vaak is het niet anders mogelijk 
om bij sterk woekerende onkruiden te kijken naar de 
onderliggende problemen en deze middels complete 
renovatie van de dakbegroeiing op te lossen.

 

LIteratUUrVerWIJZINGeN
Zie uitgave 1-2011, pagina 19, punt 1 en 3
(Dubbele pagina. Foto‘s zoals bij uitgave 1-2011  
op pagina 17-18)
- Dakbegroeiingsrichtlijn uitgave SBR
- Optigroen-Ontwerp- & technische  

Handleiding Dakbegroeiing
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IN Het Kort

Kalzip en Optigroen

reeds velen jaren worden er op de 
zogenaamde Kalzip groendaken 
aangebracht met het optigroen 
systeem. Kalzip is een aluminium 
daksysteem wat aan elkaar word 
gefelst. de Kalzip daken worden 
al meer dan 40 jaar internationaal 
toegepast. Het optigroen dakbe-
groeiingssysteem is speciaal af-
gestemd op de Kalzip daken. door 
een juiste verhouding van het sub-
straat en lichtgewicht systeemop-
bouw zijn al velen Kalzip daken in 
Nederland en België voorzien van 
een optigroen economisch dak 
systeem. Voorbeelden hier van zijn 
de gemeentewerf in Venlo en het 
aBN-amro gebouw langs de a28 
bij Zwolle. In samenwerking met 
de partners van Kalzip in Neder-
land worden de speciale groen-
daken aangelegd en (verplicht) 
onderhouden door de optigroen 
partnerbedrijven.
meer informatie kan men vinden 
op 

 www.felspartners.nl
 www.hafkon.nl en 
 www.optigroen.nl

Bestekservice

optigroen dak- en Gevelbegroei-
ing heeft de bestekservice uit-
gebreid met het op maat aanle-
veren van de bestekteksten voor 
dak- en gevelbegroeiing. Van alle 
standaard systemen zijn de tek-
sten te verkrijgen in verschillende 
bestandtypes zoals SUf en KPd. 
daarnaast worden er per project 
bestekteksten op maat aangele-
verd en kan men geheel kosteloos 
een  bestek in voorbereiding laten 
beoordelen door optigroen. re-
gelmatig komen er bestekken op 
de markt waarin (kleine) onjuist-
heden staan die fataal kunnen 
zijn voor het functioneren voor 
het groendak, de daktuin en/of de 
groene gevel. eind 2011 komt de 
nieuwe technische handleiding uit 
en begin 2012 de nieuwe website 
waar alle vernieuwde bestektek-
sten te verkrijgen zijn. meer infor-
matie kan men vinden op 

 www.optigroen.nl

Nieuw: ontwerp- en technische
handleiding als brochure en als
online catalogus
de geheel herziene ontwerp- en
technische handleiding over dak-
begroeiing
is vanaf januari 2012 beschikbaar.
Voor elke wens is er een systeem. 
Naast de vertrouwde systemen 
voor dakbegroeiing en daktuinen 
zijn ook het Solargroendak en het 
optigroen Gevelbegroeiing in de 
nieuwe handleiding opgenomen. 
alle producten en bijbehorende 
eigenschappen zijn terug te vin-
den in handige tabellen. ook zijn 
er nieuwe actuele basisbestektek-
sten in opgenomen. Bij elk sys-
teem of product waar mogelijk 
meer informatie van beschikbaar 
is of nadere technische uitwer-
kingen gedaan dienen te worden 
zijn voorzien van de ‘serviceknop’ 
waar aan men kan zien hoe deze 
aanvullende service gegeven zal 
worden. de handleiding is vanaf 
januari 2012 kosteloos te bestel-
len via de website. ook is dan de 
nieuwe onwerp-en technische 
handleiding online ter beschikking 
als bladercatalogus.

 www.optigroen.nl
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Beurzen

optigroen dak- en Gevelbegroei-
ing zal in 2012 op diverse beurzen 
te vinden zijn. Zoals Building Hol-
land in de ra I amsterdam van  
17 t/m 19 april. Building Holland 
brengt professionals samen die 
een rol spelen in de bouwopgave 
van vandaag en morgen. 

 www.buildingholland.nl

daarnaast is optigroen dak- en 
Gevelbegroeiing te vinden op 
architect@work in aHoY rot-
terdam op 12 en 13 september. 
architect@work is een totaale-
venement speciaal voor (interieur) 
architecten en voorschrijvers met 
de focus op productinnovatie. op-
tigroen dak- en Gevelbegroeiing 
zal daar haar systeem ‘Gevelbe-
groeiing’ presenteren. 

 www.architectatwork.nl

tevens zullen wij ook op diverse 
regionale beurzen en contactda-
gen te vinden zijn. daarnaast kan 
men altijd een afspraak maken om 
referentieprojecten te bezoeken. 
tevens beschikken wij over een 
demowand van onze gevelbe-
groeiing in Veenendaal.

Uitbreiding Optigroen Benelux

onlangs is het partnerverband van 
optigroen dak- en Gevelbegroei-
ing uitgebreid in België. Het opti-
groen partnerverband bestaat uit 
franchisepartners welke exclusief 
de uitvoering en onderhoud ver-
zorgen van de optigroen syste-
men. Naast de partners IrS/Btech 
in deinze en Vecover in Pepinster 
is er onlangs een derde partner in 
België toegetreden tot het inter-
nationaal succesvolle franchise-
concept, ecoworks. dit jonge en 
enthousiaste bedrijf is gevestigd 
te Vilvoorde en is gespecialiseerd 
in groene daken, daktuinen, groe-
ne gevels, rietvelden en zwemvij-
vers. de missie van ecoworks is 
het terugbrengen van meer groen 
in de leefomgeving. meer infor-
matie kan men vinden op 

 www.ecoworks.be
 www.optigreen.be

Social Media

Social media is de verzamelnaam 
voor alle internet-toepassingen 
waarmee het mogelijk is om in-
formatie met elkaar te delen op 
een gebruiksvriendelijke en vaak 
leuke wijze. Het betreft niet alleen 
informatie in de vorm van tekst 
(nieuws, artikelen). ook geluid 
(podcasts, muziek) en beeld (foto-
grafie, video) worden gedeeld via 
social media websites. met andere 
woorden, social media staat voor 
‘media die je laten socialiseren 
met de omgeving waarin je je be-
vindt’.

ook optigroen is uiterst succesvol 
in de social media. op het twitter-
account twitter:

 www.twitter.com/groenedaken 
zijn inmiddels al meer dan 1500 
followers welke de dagelijkse 
nieuwsberichten en wetenswaar-
digheden volgen. 

Naast informatie over nieuwe bij-
zondere projecten worden er ook 
links geplaatst naar het Google 
Bloggeraccount

 www.groendak.blogspot.com 
waar prikkelende en inspirerende 
artikelen geplaatst worden.
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>	 Modulair 	systeem	
>	 Vandalisme	bestendig	
>	 Natuurgetrouw	systeem	met	substraat	
>	 Voor	binnen	en	buiten	toepassingen	
>	 Als	kunst werk	of 	gehele	gevel	toepassing

www.optigroen.nl		|		www.optigreen.be

Optigroen	‚Gevelbegroeiing‘										

NEDERLAND/BELGIë
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
info@optigroen.nl 


