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Groene daken

www.groendak.nl

aanleGGen
van natuurlijk groen op, in of tegen kunstmatige gebouwen 

leverinG materialen

onderhoud randvoorWaarden

1. Goede dakbedekking 
en niet te oud.

2. Draagkracht
75 kg/m² verzadigd



12 redenen voor 
groendaken.

12 voordelen 1. Verhoogt levensduur dak
2. Meer rendement zonnepanelen
3. Verbetering binnenklimaat
4. Bufferen en zuiveren regenwater
5. Besparing energiekosten
6. Groen en biodiversiteit 
7.  Multifunctioneel ruimtegebruik
8.  Betere luchtkwaliteit
9.  Waardeverhogend vastgoed
10. Geluidsisolatie
11. Gezondheid en milieu
12. Verkoeling in de stad

En … het ziet er nog mooi uit ook!www.groendak.nl



Zonnepanelen:
meer rendement

3. 12 voordelen

De beplanting blijft 35ºC en zorgt voor 

een 9 tot 16% hoger rendement van  de 

zonnepanelen

“Plantkoeling” dus minder ‘airco’ nodig. 
www.groendak.nl



Zonnepanelen op schuin of steil dak.



cassettes of losse laaGopbouW?



losse laaGopbouW



Hoe is een groendak opgebouwd

laag 0:    Waterkerende laag (dakbedekking).
laag 1:    Beschermlaag. 
laag 2:    Drainagelaag. 
laag 3:    Filterlaag.
laag 4:    Substraatlaag.
laag 5:    Vegetatielaag.

5.

www.groendak.nl



beschermt de dakbedekking 

tegen beschadiging en lekkage

kan vocht vasthouden en 

spreiden

en tegen afschuiving werken.      

beschermlaaG
1e laag

5. laagopbouwwww.groendak.nl



afwatering van overtollig water

draagt bij aan waterberging

en vertraagde afvoer

laat lucht door

drainaGe
2e laag

5. laagopbouwwww.groendak.nl



Tussen het substraat en de drainage 

een bescherming aan te leggen:

geen wortels in het water

geen wortels tot de dakbedekking. 

geen substraat in de drainagelaag.

filtervlies 
3e laag

5. laagopbouwwww.groendak.nl



Bij bodemleven wordt gekeken naar de 

aanwezigheid van onder andere kleine 

organismen, schimmels en bacteriën. 

Zijn deze voldoende aanwezig dan is er 

voldoende bodemactiviteit. Nodig zijn 

zuurstof, voedsel, mineralen en een 

goede pH-waarde van de bodem.

substraat
4e laag 

Niet op zink! 
5. laagopbouwwww.groendak.nl



Vaak wordt gelegd met sedummatten

Sedummixmat: gekweekt met 12 

soorten, geleverd met ± 6 - 10 soorten 

vrije groei en een wisselende bloei

Sedum o.a. Album, Lydium, Sexangulare

beplantinG
matten 
5e laag  

www.groendak.nl

Op een groendak kunnen alle 

mogelijke beplantingen.

De beplanting bepaalt de 

laagdikte van de 

voedingsbodem en daarmee 

het gewicht.









Op een groendak kunnen alle mogelijke 

beplantingen. De beplanting bepaalt de 

laagdikte van de voedingsbodem en 

daarmee het gewicht.

beplantinG
divers
5e laag  

5. laagopbouwwww.groendak.nl



Welke beplantinG kan het dak draGen?
Verschillende beplantingen, verschillen in eisen draagkracht: 

Sedum 75kg/m²

Sedum + Plant 
75kg/m²

Biodivers sedum 
kleur en fleur 
75kg/m²

Kruiden/Sedum 145kg/m²

Turfdak 145kg/m²

Natuurzaaidak 240 kg/m²



7. Werkwijze bij aanleg

randafWerkinG
is afhankelijk van de dakranden en hun waterdichtheid



onderhoud



vraGen?

www.groendak.nl

Elke eerste vrijdag en 

zaterdagochtend van de maand

2-3 december, op afspraak.


