
DAK- en GEVELGROEN
introductie, inspiratie en kwaliteit



Het doel van deze presentatie is om te inspireren over
toepassingsmogelijkheden voor groene daken en gevels.
Gegevens over systemen en functies zijn sterk vereenvoudigd.
Raadpleeg altijd de SBR richtlijnen voor technische gegevens!

Camiel Versluis
Stichting Groenkeur



INTRODUCTIE



Gevel groen
Verfraait de leefomgeving
Absorbeert fijnstof
Isoleert de gevel



Groen dak
Meervoudig ruimtegebruik
Verfraait de leefomgeving
Bestrijd Urban Heat Island effect

De vastgoedwaarde stijgt
Verlengt de levensduur van het dak
Isoleert het dak (en werkt warmtevertragend)

Absorbeert fijnstof
Kan water bufferen
Reduceert geluid tot 10 dB



Soorten

Waterbuffering
Isolatie
Waterdichte laag

Sedum
Substraat

Sedumdak
• extensief

Daktuin
• semi intensief

Daktuin
• intensief



WERKEN



We zijn 8 uur per dag op ons werk.
Een groene werkomgeving vergroot de arbeidsvreugde
en beperkt het ziekteverzuim.



Dak- en gevelbegroening
Vastgoedwaarde stijgt door:
1. Energiebesparing
2. Waterbuffering
3. Verbetert werkklimaat
4. Verlenging levensduur van het dak



Sedumdak

Sedum
Substraat
Waterbuffering
Isolatie
Waterdichte laag



Daktuin
Recreatieve buitenruimte



Kantoortuin
Recreatieve binnenruimte of buitenruimte



Groen terreinbeheer
Betaalbaar en waardeverhogend



Groene entree
Representatieve entree met binnentuin



Parkeren is kostbaar
Gestapelde functies:
• Parkeergarage
• Daktuin op maaiveld
• Dakbestrating op maaiveld
• Kantoor op maaiveld



Groene entree in garage
Een verzonken daktuin maakt van de parkeergarage een
representatieve entree.



WONEN



Vroeger waren er nog geen auto’s en speelden de kinderen op
straat. In de tuin werden groenten verbouwd.

Hoe kleiner de tuin des te minder groen.
Terras, speelruimte en parkeerruimte gaan voor.



De groene straat
Plant bomen in de openbare ruimte!
Uitzicht op groen verhoogd de vastgoedwaarde.
De waardering van de leefomgeving stijgt.



De groene straat
Laat de gevels begroeien bij gebrek aan openbare ruimte!
Ideaal voor woningcorporaties.



De groene wijk
Creëer leefruimte, schuif het huis onder de straat!
Een woonwijk heeft gemiddeld 4 ontsluitingswegen. Vier opritten
zijn voldoende om de auto’s op het dak te rijden. Meervoudig
“maaiveld” en het stapelen van functies wordt de toekomst als
ruimte schaars is.



Mensen die in een flat wonen willen graag een tuintje. In veel
gemeenten stagneert de doorstroming naar een betaalbare
woning met tuin.



Flat met dakwoning
De vastgoedwaarde en de waardering van de omgeving stijgen.
Een mix van woningen met tuin en woningen zonder tuin,
koop en huur, bevordert de sociale vitaliteit.



Gemeenschappelijke tuin
Kinderen spelen veilig buiten in het gebouw.
Een besloten tuin is een uitkomst voor ouder en kind.



Gestapelde geveltuin
Gevelgroen is dé oplossing bij gebrek aan openbaar groen.
Woningcorporaties en projectontwikkelaars zijn niet afhankelijk
van de gemeente voor een groene leefomgeving.



KWALITEIT



Kwaliteit is…

Fouten voorkomen
Betrek de dakbegroener in de ontwerpfase

De gebouwconstructie afstemmen op meervoudig maaiveld
Let op opstandranden en afschot
Let op draagvermogen

Kosten beheersbaar maken
Dakbegroeners kunnen de volledige exploitatie tot ± 30 jaar verzorgen

Werk voorbereiden
Voor aanvang (op plat dak) het dak 48 uur onder water zetten
De waterdichte laag altijd volledig verkleven op de ondergrond!

Beheersbaar bouwproces
Een goede bouwplanning met andere (onder)aannemers kan veel schade
aan het groendak voorkomen

Garantie
Vraag altijd vooraf om garanties en de voorwaarden
Sluit altijd een onderhoudsovereenkomst af



Techniek

Vaak vergeten:
1. Volledig verkleven
2. Aanpassingen in constructie

- opstandranden verhogen
- afschot 1,5% tot 2%

Raadpleeg altijd de SBR dakbegroeiingsrichtlijn voor de
technische (bouw)normen in Nederland!

Volledig verkleven
Afschot 1,5% tot 2%

Opstandranden verhogen



Kwaliteitskeurmerk
Groen op - en aan - gebouwen moeten de vastgoedwaarde
verhogen, niet de exploitatiekosten! Doe daarom nooit concessies
aan de kwaliteit! Vraag altijd om garanties!

Kies voor het keurmerk!

• Vakbekwaam
• Kwaliteit
• Uitvoering volgens producteisen

- SBR Dakbegroeiingsrichtlijn
- SBR Dakbestratingsrichtlijn (nog niet verplicht)

www.groenkeur.nl



Relevante organisaties

Branchevereniging VHG
- Vakgroep Dak- en gevelbegroening
www.vhg.org

Stichting Groenkeur
- Keurmerk Dak- en gevelbegroening
www.groenkeur.nl
www.jouwdakbegroener.nl

BDA dakadvies
- Kennis- en adviescentrum
www.bda.nl

SBR
- Kenniscentrum voor de bouw en uitgever van technische normen
www.sbr.nl

International Green Roof Association (IGRA)
www.igra-world.com



Meer weten?
Bestel de volgende publicaties!

Veel van deze publicaties zijn
mogelijk gemaakt door financiering

van het Productschap Tuinbouw

www.sbr.nl
“Dakbegroeiingsrichtlijn” (technische richtlijn)
“Dakbestratingsrichtlijn” (technische richtlijn)
“Daken in het groen” (informatief)
“Gevels in het groen” (informatief)
“Groen op bestaande daken” (in ontwikkeling)


