
Optigroen plantenbakken en randelementen

Groen design voor kleine 

en grote oppervlakken
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Grenzeloze variatie in groen
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Voordelen 

• Vormgevings- en design-element van moderne  
architectuur en tevens aantrekkelijke blikvanger

• Onderdeel van duurzaam bouwen (economische,  
ecologische en sociale aspecten)

• Nieuwe stadsecologie. Wonen en werken in het groen

• Creëren van nieuwe verblijfsruimten op daken en  
terrassen

• Ontspannen werkomgeving. Planten zorgen voor  
inspiratie, creativiteit en motivatie

• Oases voor rust en ontspanning

• Opwaardering van gebouwen. Verhoging van de  
woonwaarde

• Verbetering van het woonklimaat

• Filter voor schadelijke stoffen en fijnstof

• Vermindering van lawaai

• Beschermen tegen inkijk en zorgen voor schaduw

• Afbakening en beveiliging tegen vallen

• Bijdrage aan het imago van bedrijven. „Levend groen“ 
voor representatieve doeleinden

Grenzeloze variatie in groen De voordelen van intensieve daktuinen
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Plantenbakken  

van polyesterbeton 

zie vanaf pagina 10

Optigroen plantenbakken en randele-
menten van aluminium

- Gering gewicht
- Kleuren: poedergespoten in alle RAL-, 

NCS- en DB-kleuren
- Hoge robuustheid, weerbestendig, 

bestand tegen vorst
- Zeer variabel vorm te geven: rechte, 

ronde en golvende vormen zijn  
mogelijk

- Geïntegreerde waterstuwing
- Geautomatiseerde bevloeiing is  

mogelijk

Optigroen plantenbakken en randele-
menten van polyesterbeton

- Ecologisch verantwoord materiaal 
- Hoge robuustheid, weerbestendig, 

bestand tegen vorst
- Al tientallen jaren toegepast
- Voordelige bakken in standaarduit-

voering
- Standaardkleuren en alle RAL- en  

NCS-kleuren
- Geïntegreerde waterstuwing
- Geautomatiseerde bevloeiing is  

mogelijk

Plantenbakken  

van aluminium 
zie vanaf pagina 8



Randelementen 
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Randelementen  

van polyesterbeton 

zie vanaf pagina 14

Plantenbakken  

van aluminium 
zie vanaf pagina 8

Randelementen 

aluminium
zie vanaf pagina 12



Aluminium
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Optigroen plantenbakken en randelementen van aluminium

Materiaal:  aluminium

Standaard wanddikte: 3 – 5 mm, afhankelijk van de grootte

Oppervlak:  -  poedergespoten in een kleur volgens RAL- of   
   DB-kleurenpalet; naden zijn geslepen
 -  Op aanvraag aluminium naturel

Gewicht: De Optigroen plantenbakken en randelementen ALU 
zijn licht als ze niet gevuld zijn en kunnen daarom goed 
worden geplaatst. Het brutogewicht van de planten-
bakken is op de volgende pagina’s aangegeven of kan 
specifiek voor de opdracht door Optigroen worden be-
rekend. 

Speciale kenmerken van 
de plantenbakken: -  Zijwanden en bodem zijn waterdicht aan elkaar 
  gelast
 -  De bovenrand van de bak is dubbel naar binnen  
  gebogen; de van bovenaf zichtbare breedte is 
  standaard 3 cm
 -  Overloopbuis is ingelast in de bodem; op aanvraag  
  ook in de zijwand mogelijk
 -  Verstijving van de wanden van de bak door ingelaste,  
  tegenover elkaar geplaatste schoren
 -  Aan de binnenzijde met styroporplaten bekleed ter  
  bescherming tegen warmte en kou
 -  Beperkte belastbaarheid van het gecoate oppervlak  
  bij in de nabijheid uitgevoerde maatregelen voor de  
  winterdienst (strooien van zout en split)

Speciale kenmerken van 
de randelementen: -  Voor het verstijven van de verticale wand worden met 
   regelmatige tussenafstanden schoren ingelast
 -  Verbinding door middel van slotschroef
 -  Zowel buiten- als binnenhoekgedeelten kunnen in  

  verschillende hoeken worden uitgevoerd.
 -  Levering: gereed voor inbouw en passend volgens  

  ontwerp
 -  Aan de binnenzijde met styroporplaten bekleed ter  

  bescherming tegen warmte en kou
 -  Beperkte belastbaarheid van het gecoate oppervlak  

  bij in de nabijheid uitgevoerde maatregelen voor de  
  winterdienst (strooien van zout en split)

Kleuren: alle RAL- en DB-kleuren



Materiaal:  polyesterbeton

Standaard wanddiktes:  tot 40 cm bakhoogte: 12 mm
 meer dan 40 cm bakhoogte: 15 mm

Oppervlak: - Gecoat in een kleur volgens Optigroen kleurenkaart  
 of volgens RAL-kleurenpalet

 - Speciale lak op aanvraag

Gewicht: De Optigroen plantenbakken en randelementen van 
polyesterbeton zijn zonder vulling zwaarder dan alu-
minium, maar altijd nog gemakkelijk zonder gebruik 
van machines te verplaatsen. Het brutogewicht van de 
plantenbakken is op de volgende pagina’s aangegeven 
of kan specifiek voor de opdracht door Optigroen wor-
den berekend.

Speciale kenmerken: - Zijgedeelten en bodem zijn gelijmd en vastg schroefd
 - Eventueel noodzakelijke verstijvingen van de wanden  

 van de bak worden gelijmd en vastgeschroefd
 - Bakken zijn aan de binnenkant watervast gecoat
 - Ingedichte overloopbuis in de bodem; op aanvraag  

 ook in de zijwand mogelijk
 - Plantenbakken zijn standaard voorzien van twee- 

 zijdige bekleding aan de binnenkant met 2 cm dikke  
 EPS-styroporplaten als uitzettingscompensatie bij  
 vorstinwerking

 - Beperkte belastbaarheid van het gecoate oppervlak  
 bij in de nabijheid uitgevoerde maatregelen voor de  
 winterdienst (strooien van zout en split)

Kleuren: standaardkleuren* en alle RAL- of NCS-kleuren

Polyesterbeton
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* De hier getoonde kleurenmonsters kunnen iets afwijken van de werkelijke tint. Vraag in 
geval van twijfel een kleurenmonster aan en bestel volgens RAL- of NCS-kleurenkaarten.

Zuiver wit/RAL9010 Parelwit Grijswit/RAL9002 

ZwartVan DijckbruinZand 

Lichtgrijs/RAL7035 

Tegelrood

Optigroen plantenbakken en randelementen van aluminium Optigroen plantenbakken en randelementen van polyesterbeton
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* Richtwaarden. Gewicht afhankelijk van substraat, planten en bevloeiing.

Optigroen plantenbakken ALU (aluminium)

Standaard groottes: 

80 80 60 ca. 538
100 60 60 ca. 505
120 60 60 ca. 605
120 80 60 ca. 805
160 40 40 ca. 345
160 80 80 ca. 1.600
180 40 40 ca. 388
200 40 40 ca. 431
200 60  60 ca. 1.000
200 80 80 ca. 2.010
240 60 60 ca. 1.200
240 80 80 ca. 2.415

Lengte Breedte Hoogte Gewicht (gevuld)
[cm] [cm] [cm] [kg/stuk ]*

Alu-Angolare
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* Richtwaarden. Gewicht afhankelijk van substraat, planten en bevloeiing.* Richtwaarden. Gewicht afhankelijk van substraat, planten en bevloeiing.

Optigroen plantenbakken ALU (aluminium)

Alu-Rondero

Standaard groottes: 

60 40 ca. 140
100 50 ca. 477
140 50 ca. 926
155 60 ca. 1.519

Ø Hoogte  Gewicht (gevuld)
[cm] [cm] [kg/stuk]*

Optigroen plantenbakken ALU (Aluminium)

Maatwerk per  

project mogelijk!

Bestekteksten vindt u  

op www.optigroen.nl
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Optigroen plantenbakken FZ (polyesterbeton)

80 40 40 ca. 183
100 40 40 ca. 227
120 40 40 ca. 270
60 60 40 ca. 203
80 60 40 ca. 265
100 60 40 ca. 328
120 60 40 ca. 391
80 80 40 ca. 347
120 80  40 ca. 512

Lengte  Breedte  Hoogte  Gewicht (gevuld)
[cm] [cm] [cm] [kg/stuk]*

  

Standaard groottes: Markant Plus
(met afgezette hoeken)

* Richtwaarden. Gewicht afhankelijk van substraat, planten en bevloeiing.

Markant Standaard groottes: 

80 40 40 ca. 183
100 40 40 ca. 227
120 40 40 ca. 270
60 60 40 ca. 203
80 60 40 ca. 265
100 60 40 ca. 328
120 60 40 ca. 391
80 80 40 ca. 347
120 80  40 ca. 512

Lengte  Breedte  Hoogte  Gewicht (gevuld)
[cm] [cm] [cm] [kg/stuk]*

  

Maatwerk per  

project mogelijk!



Optigroen plantenbakken FZ (polyesterbeton)
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Optigroen plantenbakken FZ (polyesterbeton)

* Richtwaarden. Gewicht afhankelijk van substraat, planten en bevloeiing.* Richtwaarden. Gewicht afhankelijk van substraat, planten en bevloeiing.

Balustrade
Hoogte balustrade afhankelijk van hoogte gebouw en 
plaatselijke bouwvoorschriften

Standaard groottes: 

Lengte  Breedte  Hoogte  Gewicht (gevuld)
[cm] [cm] [cm] [kg/Stück]*

  120 50 60 ca. 500
120 60 60 ca. 598
120 70 60 ca. 696
120 80 60 ca. 794

Maatwerk per  

project mogelijk!
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Optigroen randelementen ALU (aluminium)

Voorbeeldgroottes: 
L-element  (met dubbele omkanting)

Materiaaldikte  3 mm 3 mm 5 mm
Hoogte  300 mm 500 mm 1000 mm
Breedte  290 mm 465 mm 474 mm
Lengte  tot 2.500 mm tot 2.000 mm tot 1.500 mm
Gewicht  ca. 5,2 kg/ ca. 8,2 kg/ ca. 20,6 kg/
 lopende m lopende m lopende m

Standaard

Maatwerk per  

project mogelijk!
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Maatwerkconstructies ALU (aluminium)

Specifieke maatwerkconstructies 
voor een object

Bij de Optigroen randelementen ALU zijn maatwerkconstructies mogelijk in 
(bijna) alle variaties en zijn er maar weinig beperkingen voor vrijheid in vorm-
geving. Zo kunnen bijvoorbeeld planteneilanden met willekeurige  hoeken, 
hoogtes en afschuiningen precies passend worden gemaakt voor het project. 

Hoekstukken met afwijkende hoeken

Verschillende hoogtes, schuin verloop

Trappen en zitbanken

Geïntegreerde zitbank Geïntegreerd waterbekken

Maatwerkconstructies
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Optigroen randelementen FZ (polyesterbeton)

L-profiel

Standaard groottes:

Dwarsprofielen Trapeziumprofiel 
Materiaaldikte  12 mm 
Lengte  1,2 m 
Breedte  25 / 40 cm 
Hoogte  16,5 cm 34,5 cm 
Gewicht 14,4 kg  27,0 kg 
Accessoires  Afdeklijst van polyester-
 beton. Andere materialen   
 op aanvraag.

Standaard groottes: 

Dwarsprofielen  L-hoekprofiel
Materiaaldikte  12 mm
Lengte  1,2 / 2,48 m
Breedte  25 cm
Hoogte  15 cm 20 cm 25 cm
Gewicht 10 kg 11 kg 12 kg

Trapeziumprofiel

Maatwerk per  

project mogelijk!
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Optigroen randelementen FZ (polyesterbeton)
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WETENSCHAPPELIJKE NAAM NEDERLANDSE NAAM BLOEIKLEUR GROOTTE  
[cm]

BLOEITIJD  
[maand]

Heesters
Anaphalis triplinervis Parelkorfje wit 15 7
Aster linosyris Goudaster geel 25 6 – 8
Allium moly Goudlook geel 20 55 – 6
Allium sphaerocephalon Kogellook rood 25 55 – 6
Buglossoides purpurocaerulea Parelzaad blauw 20 5 – 7
Dictamus fraxinella Vuurwerkplant wit-roze 20 5 – 8
Eryngium bourgatii Mannentrouw zilverachtig blauw 40 5 – 7
Euphorbia polychroma Wolfsmelk geel 40 5 – 6
Geranium sanguineum Rode ooievaarsbek rood 30 5 – 8
Gypsophila hybr. `rozensluier` Bruidssluier roze 15 5 – 6
Hypericum polyphyllum Johanneskruid geel 30 6 – 8
Hyssopus officinalis Hyssop blauw 30 6 – 8
Inula hirta Ruwe alant geel 25 6 – 9
Iris germanica Baardlelie gemengd 35 7 – 8
Jasione laevis `blauwlicht` Blauwkopje blauw 40 6 – 8
Lavandula angustifolia, div. soorten Lavendel blauw 40 6 – 9
Linaria purpurea Rode vrouwenmantel roodachtig 60 7 – 10
Origanum vulgare Wilde oregano roze 35 7 – 10
Salvia nemorosa, div. soorten Salvia blauw 60 6 – 8
Sedum telephium `Herfstvreugde` Gewone hemelsleutel rood 30 9 – 10
Verbascum thapsus Wollige koningskaars geel 60 7 – 8

Grassoorten

Festuca mairei Atlas zwenkgras – 60 8
Helictotrichon sempervirens Blauwstraalhaver – 50 8
Stipa pennata Vedergras – 60 8

Loofhout

Amelanchier ovalis Inheems krentenboompje wit 250 8
Buddleia alternifolia Vlinderboom blauw 250 7
Buxus sempervirens Buxus – 100 –
Cornus mas Kornoelje – 100 7
Genista lydia Steenbrem geel 80 5 – 6
Malus, div. soorten Sierappel roze 200 5 – 6
Rosa pimpinellifolia Duinroos roze 60 7

Naaldhout

Juniperus communis, div. soorten Kruipende jeneverbes – 405 – 60 –
Pinus mugo mughus Kruipden – 205 – 40 –

Dicht struikgewas 

Ligustrum vulgare Atrovirens Liguster – 200 –
Carpinus betulus Haagbeuk  – 200 –
Fargesia mur. Simba Bamboe – 20o –

Compact overzicht van een plantenassortiment 
voor plantenbakken en plantenbedden voor buiten

 (geschikt voor plantenbakken ALU en plantenbedden)
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Laagopbouw van Optigroen plantenbakken

Optigroen systeemvulling

Optigroen plantenbakken met 
balustrade

Voor beveiliging tegen vallen en afbakening 
zijn de Optigroen balustradebakken een 
goed alternatief naast de vast gemonteerde 
klassieke balustrades. 
Bakken met een balustrade bieden enerzijds 
een, de voor veiligheid relevante voorziening 
bij terrassen met een valhoogte van meer 
dan 3 meter; anderzijds is hiermee ook een 
aan het bouwobject aangepaste bodemonaf-
hankelijke begroening mogelijk. Bij het ont-
werp dient er hierbij rekening mee te worden 
gehouden dat de balustrade naar het terras 
toe gericht moet worden ingebouwd, zodat 
er niet over de balustrade heen kan worden 
gegaan. Bij de balustradebakken dient met 
name op de stabiliteit en daarmee ook op 
een effen ondergrond te worden gelet om 
te voorkomen dat er spanning in de bakken 
ontstaat. Voor zover een bak als beveiliging 
tegen vallen moet worden gebruikt, dienen 
bepaalde voorwaarden in acht te worden 
genomen.

1    Optigroen waterstandmeter

2    Optigroen substraatlaag 

3    Optigroen filterlaag

4    Optigroen drainagelaag

5    Overloopbuis  7 cm

6    Polystyreenondergrond

5
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Laagopbouw van Optigroen plantenbakken Aanwijzingen voor plaatsing van de Optigroen plantenbakken

Vullen van de Optigroen plantenbakken

120 100 100 100max.
400 mm

max.
400 mm

120

Doorsnede

Wateroverloop

40
0

Bovenaanzicht

Draagoppervlakken

20
20

Bovenaanzicht

Draagoppervlakken

20
20

1.  Voorwaarde: De ondergrond moet effen 
zijn en dient voor het gewicht van de 
gevulde bak voldoende drukvast te zijn 
resp. de bakken dienen op drukvaste 
draagstrips te worden geplaatst. 

2.  De bakken dienen conform de schets op 
drukvaste draagstrips (bijv. op 20 mm 
dik hardschuimplaat) te worden geposi-
tioneerd. Bij een niet effen ondergrond 
moeten de hardschuimstrips zo in de 
mortel worden gelegd dat er een effen 
oppervlak bestaat.

Optigroen substraatlaag aanbrengen en stevig aandrukken. 
Substraat bij het beplanten stevig aandrukken en doordrin-
gend bevloeien tot de maximale waterstand.

Waterstandmeter in de lege bak met ingebouwde water-
overloopbuis plaatsen.

1    

2   

Plaatsen op effen oppervlakken

Optigroen drainagelaag 3 cm boven de wateroverloopbuis 
vullen.

Optigroen filterlaag aanbrengen, aan de wanden van de 
bak 2 – 3 cm omhoog trekken en met Optigroen substraat 
aandrukken.

3    

4
   

3.  De bakken dienen over gelijkmatige 
oppervlakken verdeeld op alle strips te 
liggen. De uittree-opening van de water-
overloop in de bodem moet geheel vrij 
liggen en regelmatig op doorlatendheid 
worden gecontroleerd.

 Verdere details vindt u in de meegele-
verde montagehandleiding.

1 2

3 4
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Laagopbouw Optigroen randelementen / Bevloeiing

1    Vegetatielaag

2    Optigroen substraatlaag type I

3    Optigroen randelement „ALU“

 (met isolatie tegen vorst en hitte) 

4    Bedekking met bestrating of platen voor begaanbaarheid  

 te voet

5    Geschikt beddingsmateriaal (30 – 50 mm) 

6    Optigroen filterlaag type 105

7    Optigroen drainage-bufferlaag type FKD 60 BU,

 gevuld met Optigroen drainagelaag type Perl 2/10

8    Optigroen drainagebufferplaat type FKD 60 BO,

 gevuld met Optigroen drainagelaag type Perl 8/16 

9    Optigroen beschermlaag type RMS 500

10   Dakafdichting (wortelvast volgens de richtlijn FLL)

11    Optigroen HDPE-folie (0,2 en 1,0 mm)

12   Geschikt beddingsmateriaal / compensatielaag

13   Geschikte onderconstructie

Vulling van Optigroen systeem*

4

7

2

6

11 10

5

9

8

13

12

3

1

Randelementen
Bij plantenbedden met randelementen is er alleen dan een 
opslag voor waterstuwing als deze stuwing met het ran-
delement en een foliebekleding wordt ingebouwd. Verder 
vindt wateropslag plaats in de drainagebufferplaat FKD 60. 
Afhankelijk van de behoefte kan aanvullende bevloeiing 
noodzakelijk zijn. Bij randelementen zonder waterstuwing 
is dan een druppelbevloeiing van bovenaf een goede oplos-
sing. Hierbij bevelen wij een drukgecompenseerde slang 
met geïntegreerde druppelaars aan. De toevoer verloopt 
ofwel vanaf de zijkant of via een geïntegreerde, naar boven 
open schacht. De aanbevolen druppelslangen functioneren 
in drukgebieden van 0,8 tot 4 bar, zodat, afgezien van de 
bevloeiingscomputer ook drukregelaars en ventielen voor 
de aansturing van de afzonderlijke bevloeiingsleidingen, 
dienen te worden toegepast. De regeltechniek moet vorst-
vrij worden opgesteld.

Zie voor verdere informatie: info@optigroen.nl

Bevloeiing van plantenbakken en randelementen

*  Verdere mogelijkheden voor laagopbouw vindt u bij onze 
 „systeemoplossingen“. Zie: www.optigroen.nl

Plantenbakken
Optigroen plantenbakken zijn een gesloten systeem en 
hebben een ingebouwde waterstuwing. Hiermee kan natuur-
lijke neerslag worden gestuwd. Bij een lang aanhoudende 
periode van droogte of bij grote planten kan het echter zo 
zijn dat de watervoorraad niet voldoende is en dat er dan 
aanvullend moet worden bevloeid. Daar bestaan verschil-
lende mogelijkheden voor:

-  Bevloeiing met de hand van bovenaf door middel van een  
 slang of een gieter
-  Automatische stuwingsbevloeiing
-  Druppelbevloeiing

Bij de stuwingsbevloeiing wordt door middel van een door 
een vlotter aangestuurde automatische voorziening een 
bepaalde minimale waterstand in de bak gewaarborgd. Om 
tekortkomingen in het functioneren te voorkomen, wordt 
een veiligheidsventiel ingebouwd dat alleen op bepaalde 
tijden toevoer van water toestaat en verder de toevoer blok-
keert.
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Aanwijzingen voor plaatsing van de Optigroen randelementen

1. Inbouwen van de Optigroen beschermlaag type RMS

2. Inbouwen van de Optigroen drainage-bufferlaag FKD 40 resp. 60 (gevuld 
met Perl 8/16). Deze platen moeten onder de randelementen door lopen, 
zodat het overtollige water naar de afwatering via het dak kan wegstro-
men.

3. Positioneren van de randelementen op een mortelbed. Daarna vastschroe-
ven van de afzonderlijke randelementen met de verbindingsstukken. Hier-
bij dient telkens een schaduwvoeg van 5 – 10 mm te worden aangebracht 
om mogelijke warmteuitzetting bij temperatuurschommelingen te waar-
borgen. Zie foto a. Bij randelementen van polyesterbeton is vastschroeven 
niet van toepassing.

4. Na het positioneren en vastschroeven van de elementen kunnen evt. nog 
laatste correcties worden uitgevoerd. Het is belangrijk dat het mortelbed 
voldoende is uitgehard voordat het vullen van het plantenoppervlak wordt 
gestart.

5. Nu vind het opbouwen van de begroening plaats met de beproefde Opti-
groen systeemoplossingen voor dakbegroening (www.optigroen.nl) met 
drainage, filtervlies en substraat plaats. Zie foto b.

6. Gebruik van de Optigroen inspectiekoker bij de plantenbedden kan afhan-
kelijk van de grootte van het oppervlak en de omstandigheden van de 
afvoer noodzakelijk zijn. Zie foto c.

7. Bij een geplande druppelbevloeiing worden de druppelslangen conform 
aanbeveling 3 – 4 cm onder de bovenkant van het substraat gelegd. 

  
Als alternatief kan een hoger plantbed ook van een stuwingsbevloeiing 
worden voorzien, maar hiervoor moet het oppervlak door middel van een 
wortelwerende baan en het randelement waterdicht worden afgewerkt 
en dient ook een overloop in het oppervlak ingebouwd te worden. Het 
inbouwen van deze waterstuwingsbak zou dan reeds als inbouwstap nr. 5 
plaatshebben. Zie de foto’s e en e.

Zie voor de uitvoerige handleiding voor plaatsing: www.optigroen.nl

Graag bieden wij u onze kosteloze service voor het geven van advies bij 
projecten door onze adviseurs aan. Zij ondersteunen u bij het ontwerp van de 
randelementen en de toepassing van de passende laagopbouw: 
info@optigroen.nl

Laagopbouw Optigroen randelementen / Bevloeiing

d    
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www.optigroen.nl

Er zijn heel wat redenen voor een Optigroen systeemoplossing

Uitgaande van de vele jaren ervaring van Optigroen en de Op-
tigroen-partnerbedrijven bij de realisatie van een groot aantal 
projecten kunnen de volgende voordelen van een systeem 
(= materiaal en begroeiing uit één hand) worden vastgesteld:

Ervaring en referenties
Het Optigroen samenwerkingsverband bouwt al circa 30 jaar 
plantenbakken en plantenbedden in en kan bogen op een groot 
aantal referentieprojecten. Optigroen gebruikt deze ervaringen 
ook om de eigen product- en systeemoplossingen verder te 
ontwikkelen en het productassortiment uit te breiden.

Advies
Op grond van de ruime ervaring en het brede productassorti-
ment zijn specifiek voor een project uitgebrachte adviezen en 
op maat gemaakte systeemoplossingen mogelijk. Optigroen 
biedt de passende oplossing voor uw object – en de Optigroen 
adviseurs staan u graag kosteloos ter beschikking om u speci-
fiek advies voor uw project te geven.

Verschillende oplossingen
Optigroen volgt een tweesporenaanpak: naast de standaard 
plantenbakken en standaard randelementen zijn ook voordeli-
ge specifiek op een project afgestemde maatwerkconstructies 
realiseerbaar. Dat biedt mogelijkheden voor een individueel 
ontwerp, een hoge mate van flexibiliteit en een grote klantte-
vredenheid.

Plantenkennis
Bij alle aangeboden oplossingen staat duurzaam succes door 
begroeiing op de voorgrond. Optigroen is een van de marktlei-
ders op het gebied van dakbegroeiing en werkt de behoeften 
van de planten uit in zijn systeemoplossingen.

Totaalpakket
Optigroen biedt totaaloplossingen aan, alles uit één hand: 
naast de Optigroen plantenbakken en randelementen ook de 
passende vullingen en laagopbouwsystemen met drainage, fil-
tervlies en substraat in aansluiting op de beproefde Optigroen 
opbouwoplossingen voor dakbegroening.
Beplanting en, afhankelijk van het projecten ook de automa-
tische bevloeiing, completeren de systemen. Voor de snelle, 
zorgvuldige en professionele uitvoering staan ervaren vakbe-
drijven in de dak- en gevelbegroeiingen – Optigroen partnerbe-
drijven – klaar en zij voeren het geheel uit onder garantie.

Materiaal & logistiek
Stipt op tijd levert Optigroen de bestelde producten met inbe-
grip van de bijbehorende lagen voor begroening op de bouw-
plaats. Omdat alles uit één hand komt, is gewaarborgd dat het 
proces op de bouwplaats soepel en zonder vertragingen ver-
loopt. Vooral bij bouwplaatsen die meer inspanning vergen en 
groter zijn is dit een belangrijk en voor succes doorslaggevend 
argument.

Producten op maat
Optigroen plantenbakken en randelementen worden op maat 
aangeleverd. Daardoor is het niet nodig om daarna nog snij- 
en aanpassingswerkzaamheden op de bouwplaats uit te voe-
ren. Op deze manier kan snel en zonder verlies van tijd en van 
kwaliteit worden gewerkt.

Hulpmiddelen voor ontwerp en voor aanbesteding
Naast CAD-tekeningen voor verschillende plantenbakken, ran-
delementen en laagopbouwsystemen stelt Optigroen ook de 
passende bestekken ter beschikking. De Optigroen-adviseur 
ondersteunt u ook bij het opstellen van het advies en bestek 
en kan geschikte bedrijven voor uitvoering van de werkzaam-
heden aanbevelen.

Wij ondersteunen u graag bij uw ontwerp!
Zie voor teksten voor een bestek en checklists: 
www.optigroen.nl


