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EEN GROENDAK AANLEGGEN 
Bijdragen tot een toename van de oppervlakte groen en van de biodiversiteit en zorgen 

voor een betere waterretentie door zowel platte als hellende daken te beplanten met 
langzaam groeiende gewassen of, nog beter, met ware tuintjes. 

PRINCIPES 

BENADERING 

 

 
Luchtfoto van Brussel, dicht bebouwde wijk 
in Vorst. En als alle platte daken nu eens 
groen werden? 

  
"Groene" daken en ondoorlaatbare parkings bedekken vele blokken.  

 

 

Net als in andere agglomeraties ontbreekt het ook in heel wat Brusselse wijken aan tuinen. 
Diverse vormen van (milieu)hinder, zoals verontreiniging, stof, lawaai en overstromingen 
worden steeds groter. Groendaken dragen bij tot meer natuur in de stad en tot de oplossing van 
heel wat milieuproblemen.  

TRENDS 

We onderscheiden in het algemeen twee types groendaken: 

> Extensieve groendaken 

De begroeiing voor dit soort groendaken heeft een 
oppervlakkige worteling en beperkt zich tot mossen, vetplanten 
en grassen. Hun gewicht is beperkt omdat de onderliggende 
laag dun is en de gewassen zelf heel licht zijn. Extensieve 
daken worden vaak geplaatst op een plat dak, maar zijn ook 
geschikt voor schuine daken op hellingen van 15° tot 45° in 
bepaalde gevallen. 
Ze zijn niet begaanbaar vanwege de aard van de vegetatie, 
behalve indien ze specifiek werden aangelegd met dat doel. 
Meestal is het niet nodig om het dak specifiek aan te passen 
en kunnen ze met enkele aanpassingen gerealiseerd worden 
op bestaande gebouwen. Ze vergen een beperkt onderhoud. 
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> Sterk ontwikkelde intensieve groendaken en 

> Eenvoudige intensieve groendaken   

 

 
Kantoorgebouw, Elsene. 
Landschapsarchitect: Bernard 
Capelle 2003 

 

 
Kantoorgebouw Elsene: intensief 
groendak boven het parkingniveau – 
foto: E. Gobbo  

Eenvoudige intensieve groendaken of ‘lichte’ tuinda ken 
Deze daken zijn beplant met grasachtigen,  kleine struiken en
planten, en gras. Ze verschillen van de sterk ontwikkelde 
intensieve groendaken door hun substraatdikte (en dus hun 
gewicht). Bomen of grote struiken met diepe wortels zijn 
uitgesloten. 
 
Het is mogelijk om ze toegankelijk en begaanbaar te maken 
en via enkele aanpassingen kunnen deze daken zich lenen
voor private of collectieve ontspanning: aanleg van paden, 
terrassen, verfraaid met reliëfwerk, waterpartijen en meubilair,
… 
 
Ze vereisen vaak een aangepast dak en een versterking van 
de structuur van het gebouw. Meestal gebeurt de plaatsing op 
platte daken, de hellende daken bedekt met gras kunnen 
echter tot 15 ° hellen.  
 
Het onderhoud is vergelijkbaar met dat van een traditionele 
tuin in volle aarde. 
 
Sterk ontwikkelde groendaken of tuindaken  
De kenmerken zijn vergelijkbaar met die van eenvoudige 
intensieve daken, maar de grotere dikte van het substraat 
maakt beplanting met bomen of struiken mogelijk. 

 
 
Extensieve groendaken, zowel plat als hellend, en intensieve groendaken kunnen met elkaar 
worden gecombineerd. 
 
DOELSTELLINGEN 

�  Minimaal: 
Extensief groendak voor elk plat dak met een oppervlakte > 100 m² (toepassing van 
de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening van 21/11/2006 – Titel I, art. 13) 
 

���  Optimaal:  
Extensief of intensief groendak (indien de structuur het aankan) op elk plat of hellend 
dak, volgens de plaatselijke omstandigheden, kenmerken van de plaats en het 
gebouw, waarbij de keuze van de beplanting uitgaat naar inheemse soorten (deze 
keuze zal uiteraard afhangen van de dikte en van het type substraat). 
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ALGEMEEN OVERZICHT VAN DE VOORZIENINGEN 

Keuzecriteria Extensief groendak 
Intensief groendak 

  Eenvoudig Sterk ontwik-
keld 

Voor nieuwbouw Ja Ja (structuur te onderzoeken) Ja (structuur te 
onderzoeken) 

Voor renovatie Ja Moeilijk (structuur te 
onderzoeken) 

Vaak 
onmogelijk 

Ondersteuning Plat of hellend dak 
(helling van 15° of zelfs 45° 
met enkele aanpassingen) 

Plat  dak of lichtjes gebogen 
indien inzaaiing met gras 

(max 15°) 

Plat dak 

Dragende structuur Normaal  Versterkt  Verstevigd 

Wortelbestendigheid Bij  voorkeur Sterk  aangeraden Onmisbaar 

Dikte <10 cm 
(een minimum van 5 cm wordt 
aangeraden maar de dikte zal 

ook afhangen van het type 
planten dat wordt gebruikt) 

Tussen 10 cm en 25 cm > 25 cm 

Type begroeiing Mossen, vetplanten, 
grassen en winterharde planten 

(niet begaanbaar) 

Zelfde types als op een 
extensief groendak + 

heesters, lage planten, gras, 
maar geen bomen en ook 

geen grote struiken 

Bijna 
onbeperkte 
keuze aan 
planten, of 

dezelfde types 
als de andere 
groendaken + 
heesters en 

sommige 
bomen 

Begaanbaar Neen, 
Behalve indien specifiek 

aangelegd 

Ja, indien specifiek 
aangelegd  

Ja, indien 
specifiek 

aangelegd 

Permanente belasting 30 - 100 kg/m2 100 – 400 kg/m² > 400 kg/m2 

Brandbeveiligend Beperkt Ja Ja 

Impact op de watercyclus Merkbaar Vrij groot Groot 

Impact op de 
luchtkwaliteit 

Merkbaar Vrij groot Groot 

Geluidsisolatie Gemiddeld Efficiënt Heel efficiënt 

Uitvoering Eenvoudig Complex Complexer 

Meerkosten (inclusief de 
versteviging van de 
dragende structuur) 

16-32% volgens het oppervlak 
voor nieuwbouw (bron: ieb) 

40% 
voor nieuwbouw 

(bron: ieb) 

Levensduur van het dak 
incl. Dichting 

Langdurig Langdurig Langdurig 

Onderhoud Beperkt  Matig Regelmatig 

Bodemverrijking Neen Naargelang de planten Naargelang de 
planten 

Beheerskosten Nagenoeg geen Naargelang de planten Naargelang de 
planten 

Thermisch comfort* Geringe verbetering Merkbare verbetering Sterke 
verbetering 

Bron: WTCB 

*Opmerking: hoe beter het dak geïsoleerd is, hoe minder belangrijk de begroeiing is voor het thermische comfort. Een 
daktuin kan een goede isolatie van het dak niet vervangen, we spreken eerder van een nuttige aanvulling van de 
thermische isolatie. 
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ELEMENTEN VOOR EEN DUURZAME KEUZE 

TECHNISCHE ASPECTEN 

> Toename van de levensduur van het dak 
De dakdichting wordt beschermd tegen zonnestralen (ultraviolette straling) en tegen slechte 
weersomstandigheden. Het groendak heeft een regelend effect op sterke 
temperatuurschommelingen. Tijdens de zomerperiode bijvoorbeeld kan het dichtingsmembraan 
van een dak tot 70° warm worden op bepaalde momente n van de dag, terwijl het in 
gelijkaardige hygrothermische omstandigheden slechts 25° zal halen in het geval van een 
intensief groendak. Deze temperatuurdaling is des te groter naarmate het substraat dikker is. 
 

Grafiek op basis van de evolutie van de T°-grafieke n in functie van het 
moment van de dag en van het type dak 

Gemiddelde T° van het 
dichtingsmembraan 
tijdens de zomer in 

functie van het type dak   
 

Naakt dak 
 
 

34,3 
C° 

Plat dak bedekt met 
grind 

 
 

31,6 
C° 

 
Eenvoudig intensief 

groendak  
 
 
 

27,8 
C° 

 

 
Sterk ontwikkeld 

intensief groendak  

25,1 
C° 

Bron: WTCB 
 
Het dak lijdt dus minder onder de thermische belasting, onder vries- en dooi-effecten, of zaken 
die leiden tot verslechtering en scheurvorming in de materialen. 
Bovendien wordt de dichtheid permanent beschermd tegen vertrappeling en eventuele 
schokken die veroorzaakt worden tijdens onderhoudswerken aan het dak of door ventilatie- en 
airconditioningsystemen op het dak. 
Ten slotte zorgt het groendak ook voor minder problemen die veroorzaakt worden door dode 
bladeren en andere voorwerpen die de waterafvoerleidingen zouden kunnen verstoppen.  
 
> Brandpreventie 
Het is moeilijk om de vuurbestendigheid van groendaken te testen. Ze zal afhangen van het 
substraat (samenstelling, dikte), van het type vegetatie dat wordt gebruikt, en van het seizoen 
(bijv. in de zomer is de vegetatie veel droger). Een opdeling van de beplantingszones met niet-
organische, inerte materialen (stenen tegels, zand, grind …) wordt aangeraden, alsook een 
substraatsamenstelling op basis van onbrandbare materialen (min. 60 mm). KB 19/12/97 en 
04/04/2003.  
 
MILIEU-ASPECTEN 

> Verbetering van de biodiversiteit 
o Groendaken zijn voor diverse diersoorten (insecten, vogels) rustpunten en ecologische 

eilandjes die de af te leggen afstanden beperken, terwijl ze voor plantensoorten een 
plek van groei en verspreiding zijn. Zo dragen ze actief bij tot de versterking van een 
ecologisch groen netwerk.  

o Met name de extensieve groendaken, die eerder weinig vruchtbaar zijn, vormen een 
“thuis” voor een groot aantal plantensoorten (de agressievere planten, die op een 
rijkere bodem de meer kwetsbare planten verdringen, kunnen geen wortel schieten op 
een groendak). 
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o Een grotere plantendiversiteit, maar ook de variatie van de daken met verschillende 
hoogtes, hellingen, open ruimtes met keien, begroeiingslagen, licht gedraineerde 
zones… verbeteren de biodiversiteit.  

o Groendaken dragen ook bij tot het behoud en herstel van plantenhabitats en 
-combinaties in de landschappen.  

 
> Waterbeheer 
Het meeste water dat op de steeds meer ondoordringbare stedelijke gebieden neervalt (40 tot 
50% ervan zijn daken), vloeit naar de riolering. Groendaken spelen dus een heel belangrijke rol 
in het globale concept inzake waterbeheer. 
Een groendak reageert als een buffer tussen de neerslag en het afvoersysteem. Een groot 
gedeelte (30 - 50%) van het water wordt gefilterd en geabsorbeerd door de plantaardige 
bedekking, het substraat en de draineerlaag. Hierdoor: 
 

o verminderen en worden de afvoer naar de riolering, alsook de risico’s van overstroming 
en erosie vertraagd; 

o komt een deel ervan terug in de atmosfeer terecht (verdamping van het substraat / 
evapotranspiratie van de begroeiing) en wordt op die manier het vochtigheidsgehalte 
van de lucht geregeld; 

o krijgen de flora en de fauna op het dak te drinken; 
o wordt het gerestitueerde regenwater gezuiverd (van het CO, het benzeen, het stof enz. 

dat het bevat) en wordt de natuurlijke zuurtegraad verminderd dankzij de minerale 
zouten in het substraat; 

o kan er bovendien ook water gedraineerd en opgeslagen worden om het in tijden van 
droogte te gebruiken voor het substraat. 

 

Jaarlijks opslaggemiddelde en afvloeiingsfactor van  het water naargelang het type groendak en de dikte  van 
de onderliggende laag  

Type Type begroeiing Laagdikte (cm) 
Opslag 

(%) 
Afvloeiingsfactor 

extensief mos/vetplanten 
vetplanten/mos 
vetplanten/mos/grasachtigen 
vetplanten/grasachtigen/kruiden 
kruiden/grasachtigen 

2 – 4 
> 4 – 6 

> 6 – 10 
> 10 – 15 
> 15 - 20 

40 
45 
50 
55 
60 

0,60 
0,55 
0,50 
0,45 
0,40 

Intensief weidegras/grasachtigen/kleine struiken 
weidegras/grasachtigen/struiken 
weidegras/grasachtigen/struiken/bomen 

 15 – 25 
 > 25 – 50 

> 50 

60 
70 

> 90 

0,40 
0,30 
0,10 

Vergelijking met de afvloeiingsfactor van klassieke  stadsinrichtingen  

habitat met hoge dichtheid 0,80 

habitat met gemiddelde dichtheid 0,60 

habitat met geringe dichtheid + grote tuinen 0,25 

sportterrein 0,20 

park 0,05 

Bron: FLL  (Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau E.V) 
 

Ook het overtollige draineerwater kan gerecupereerd worden om lagergelegen vochtige zones 
te creëren in de vorm van habitats voor de fauna en de flora of recreatieve zones. 
 
> Verbetering van de luchtkwaliteit 
De begroeiing filtert een deel van de zwevende deeltjes die afgezet worden door de 
luchtstromen. De regen voert deze deeltjes vervolgens naar het substraat.  
De bladeren absorberen de zware metalen, tot 95% voor cadmium, koper en lood, 16% voor 
zink.  
Dankzij de fotosynthese dragen alle vormen van begroeiing op groendaken bij tot een 
vermindering van de hoeveelheid CO2 en een toename van de zuurstof in de atmosfeer.  
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Dankzij het absorptievermogen van het substraat en de plantenbedekking weerkaatsen 
groendaken slechts heel weinig zonnestralen (in tegenstelling tot conventionele 
dakbedekkingen) en regelen ze de temperatuur van de omgevingslucht.  
Op die manier dragen ze bij tot een vermindering van het “warmte-eiland”-effect (dat met name 
te wijten is aan de toename van ondoordringbare oppervlakken en de vermindering van 
verdampingsoppervlakken, aan de uitstraling van de door constructies opgeslagen warmte en 
aan een geringere afkoeling door de wind) dat leidt tot hogere temperaturen ‘s nachts, een 
lagere luchtvochtigheid en toenemende luchtvervuiling.  
 
> Geluidsisolatie 
Het gewicht en de structuur van de verschillende lagen waaruit het groendak bestaat, met name 
het substraat, absorberen zowel impactlawaai (regen) als omgevingslawaai (verkeer).  
Volgens de massawet verkrijgt men een besparing van 6 dB door het gewicht van een 
groendak te verdubbelen (min. 30 kg/m²). 
 
ECONOMISCHE ASPECTEN 

o Besparing in ballastgrind van het traditionele platte dak 
o Vermindering van de kosten voor regelmatig onderhoud en herstel van het traditionele 

dak 
o Vermindering van de energiekosten voor de klimaatregeling in het gebouw 
o Factoren die de isolerende eigenschappen van het groendak beïnvloeden: 

→ verbetering van de eigenlijke isolatie dankzij de diverse onderliggende lagen en de 
plantenbegroeiing 

→ warmte-effect van de massa van het substraat zelf 
→ afkoeling van de omgevingslucht dankzij de verdamping van het substraat en de 

evapotranspiratie van de begroeiing 
→ slagschaduw door de begroeiing en andere eventuele voorzieningen op de daken. 

 
> Totale kosten van de realisatie 
Het budget van een groendak is afhankelijk van heel wat factoren (toegankelijkheid, 
oppervlakte, specifieke aanpassingsvereisten, gebruikte systemen en materialen, 
plantensoorten, dikte van het substraat, …). 
Daarom kan hier slechts een orde van grootte worden opgegeven voor het budget van een 
groendak. Het betreft schattingen, en deze prijzen houden geen rekening met de verbetering 
van de dichtheidslaag en de eventuele structuurversteviging, en ook niet met de afwerking. 

 

SUBSTRAAT 

Dakoppervlakte 
Type Massa 

Van 1 tot 80 m² Van 80 tot 200 m² >200 m² 

Extensief  95 kg/m² 
100 kg/m² 
130 kg/m² (met helling tot 30°) 

 81 - 55 €/m² 
 125 - 73 €/m² 
137 - 77 €/m² 

55 - 29 €/m² 
73 - 39 €/m² 
77 - 46 €/m² 

< 29 €/m² 
< 39 €/m² 
< 46 €/m² 

Intensief  236 kg/m² 
392 kg/m² 

181 - 91 €/m² 
218 – 120 €/m² 

91 - 72 €/m² 
120 - 108 €/m² 

< 72 €/m² 
< 108 €/m² 

VEGETATIE 

Dakoppervlakte  Type (transport en installatie inbegrepen) 

Van 1 tot 80 m² Van 80 tot 200 m² >200 m² 

Vegetatie in de vorm van een stek  5 - 4 €/m² 4 - 3,5 €/m² < 3,5 €/m² 

Voorgeteelde vegetatie 15 - 12 €/m² 12 - 9 €/m²      < 9 €/m² 

Vegetatie in de vorm van een tapijt  28 - 24 €/m² 24 - 18 €/m² < 18 €/m² 

Intensieve vegetatie + transport + installatie      40 - 35 €/m²            35 - 28 €/m²      < 28 €/m² 

Bron: Ecoworks 
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> Premies 
Inzake renovatiewerken die betrekking hebben op de structuur en de dichtheid van het dak, 
kent het Brussels Hoofdstedelijk Gewest premies toe (gebouwen van minstens 30 jaar, waarvan 
de eigenaar de bewoner is of eigenaar-verhuurder is). De premieaanvraag moet worden 
ingediend voor de werken. Voor meer informatie: http://www.prime-
renovation.irisnet.be/index.php?Nlg=nl. 
Voor de realisatie van groendaken zijn regionale premies te verkrijgen bij Leefmilieu Brussel 
(Energiepremies). Die premies hebben betrekking op individuele en collectieve woningen en de 
tertiaire en industriële sector, en ze zijn geldig voor extensieve en intensieve groendaken voor 
een oppervlakte van minstens 10 m² en maximum 100 m². De premieaanvragen gebeuren 
gewoonlijk na de werken. Voor meer inlichtingen: www.leefmilieubrussel.be 
Er bestaan eveneens gemeentepremies, die verschillen van gemeente tot gemeente. Er wordt 
aangeraden om contact op te nemen met de stedenbouwkundige dienst van de gemeente om 
deze informatie te ontvangen. 
Alle premies hierboven zijn cumuleerbaar.  
 
MAATSCHAPPELIJKE EN CULTURELE ASPECTEN 

> Groendaken = groenzones 

Atelier achteraan, Brussel. Foto: Catherine Parmentier, 
10/2006 

Extensieve groendaken verhogen het esthetische 
karakter van zowel gebouwen als wijken. Zij halen de 
natuur binnen in de stad en dragen bij tot het welzijn van 
de bevolking. Ze verbeteren ook het visuele comfort van 
de bewoners van hoger gelegen woningen en 
verminderen de negatieve impact van tuinhuisjes, 
afdaken, technische lokalen, parkeerterreinen, 
supermarkten, enz. 

Gebouw IVG Ariane, Luxemburg. Landschapsarchitect: 
Bernard Capelle 
 

Intensieve groendaken kunnen, naast hun groot 
esthetisch voordeel, ook dienst doen als locaties voor 
ontspanning, aanvullend op de groenzones. Soms 
vormen groendaken de enige mogelijkheid voor de 
bewoners om hun extern leefklimaat een persoonlijke 
toets te geven. Maar ze hebben ook therapeutische 
effecten: minder stress, lagere bloeddruk, ontspannen 
van spieren, meer positieve emoties.  
En tot slot kunnen ze een nieuwe aantrekkingskracht 
hebben voor projectontwikkelaars en de marktwaarde 
van de gebouwen doen stijgen (bij verhuur of verkoop). 

> Ruimte voor de teelt van voedingsgewassen 

Appartement - Fietsershuis, Elsene 
Foto: Sabine Vanderlinden, 09/2006 

De oppervlaktes van platte daken bieden ook de 
mogelijkheid om in dichtbevolkte stedelijke zones 
groenten en kruiden te telen (stedelijke landbouw). 
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DE JUISTE KEUZE MAKEN 

> Is dit een goede investering? 
Ook al veroorzaken groendaken in het begin bijkomende kosten, toch zullen het uiteindelijke 
dak en het gebouw op lange termijn veel langer meegaan dankzij de bescherming die het 
groendak hen op lange termijn biedt. Zo bijvoorbeeld kan een groendak de levensduur van de 
ondoordringbare bedekking minstens verdubbelen. 
 
UITVOERING - GEMEENSCHAPPELIJKE ASPECTEN VOOR ALLE VOORZIENINGEN  

NB: het aanleggen van een groendak vereist een stedenbouwkundige vergunning 
 
> Ontwerp en samenstelling 
Een groendak wordt in de eerste plaats beschouwd als een geheel van elementen voor de 
bedekking van een dak (plat, hellend, of een combinatie van de twee). Diverse vormen van 
plantengroei zijn mogelijk, gaande van een eenvoudig plantentapijt tot een echte tuin, alsook de 
versterking van een zekere biodiversiteit en een ecologisch groen netwerk. 
Elk groendak moet dan ook minstens de volgende basiselementen omvatten: 
 

 
   Bron: WTCB 

 
o Planten 
o Een substraat waarop de planten groeien  
o Een filtrerende laag  
o een drainage- en retentielaag voor het 

neerslagwater 
o Mechanische bescherming van het 

dichtingsmembraan  
o wortelbestendig dichtingsmembraan  
o Isolatie / dampscherm 
o Draagstructuur van het dak  

 
 

Een groendak moet ook voldoende zon krijgen (minimum 3 uur per dag in de zomer). 
 
> Voorafgaande gegevens m.b.t. het onderliggende da k 

o Dichtheid 
Vooraleer enige werkzaamheden op het dak te plannen, ongeacht of het om een 
bestaand of een nieuw dak gaat, plat of hellend, moet men nagaan of het 
afdichtingsmembraan van het dak van goede kwaliteit en perfect uitgevoerd is. Men kan 
hiervoor het dak onder water laten (vóór de realisatie van het groendak) om zo 
eventuele lekken op te sporen in het afdichtingsmembraan (opdelen in vakken van 
max. 100 m² voor de test). 
Er bestaat een heel groot aanbod aan afdichtingsproducten, maar de meeste daarvan 
kunnen een negatieve impact hebben op het milieu. Bovendien moeten de afdichtingen 
een zekere wortelbestendigheid hebben (ATG-ref.). Hier wordt een membraan 
aangeraden dat bestaat uit één laag EPDM (ethyleen-propyleen-dieen-monomeer), 
omdat die chemisch inert is. 

o Type dak  
Als een “warm” dak niet perfect is gebouwd (totaal ondoordringbare dampdichte laag), 
kan zich een ophoping van condensatie vormen onder de afdichting. Het kleinste gaatje 
in deze afdichtingslaag zal dan ook gebruikt worden door de wortels die op zoek zijn 
naar vochtigheid. 
Bij een “omgekeerd” dak, waar de isolatie boven het afdichtingsmembraan ligt, is er 
geen risico van condensatievorming, want de afdichting zelf is warm. Daarenboven is er 
ook minder risico dat deze laag doorprikt wordt door wortels, werktuigen, enz.  
De isolatie daarentegen komt in contact met vochtigheid en moet dan ook dikker zijn 
voor een zelfde efficiëntie, en moet ook waterbestendig zijn. In de plaats van 
plantaardige vezels kan men als isolatiemateriaal bijvoorbeeld schuimglas of 
geëxtrudeerd polystyreen zonder CFK’s of HCFK’s gebruiken. 
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o Stabiliteit 
Het is essentieel om van bij de uitwerking van het project alle belastingen te bestuderen 
die voortvloeien uit de ontwikkeling, de uitvoering en de uiteindelijke bestemming van 
het groendak, met name de totale mechanische belasting (zowel permanent als 
occasioneel) en de windbelasting.  
In ieder geval moet men zich ervan vergewissen dat het isolatiemateriaal voldoende 
drukvast is voor de overbelasting van het geheel.  

o Waterafvoer 
Platte daken moeten een minimumhelling van 2% hebben en voorzien zijn van 
waterafvoersystemen op de laagste punten, alsook overlopen en afwateringsgoten. 
De eventuele luchtafvoeren uit het gebouw moeten verhoogd worden, afhankelijk van 
de totale dikte van het groendak. 

> Bescherming van het afdichtingsmembraan 
Bijzondere aandacht moet gaan naar de mechanische bescherming van het afdichtings-
membraan om eventuele schade te vermijden door: 

o Het "verkeer" op het dak, de afzetting van materialen en producten, en de eventuele 
schokken van werktuigen tijdens de werken op de bouwplaats en het onderhoud; 

o De wortels van de begroeiing, met name van houtgewassen. 

            De gebruikte materialen voor deze bescherming kunnen van verschillende aard zijn: panelen in 
gerecycleerd rubber, geotextiel, PVC/PE/PP-platen, mager beton, platen in cementvezel, 
gegoten asfalt. 

Wortelbestendige bescherming: 
Sommige producten, zoals afdichtingsmembranen die bestaan uit hoge polymeren, zijn 
terzelfder tijd ondoordringbaar en wortelbestendig.  
In het andere geval wordt een bescherming tegen de penetratie van wortels sterk aangeraden, 
vooral in het geval van eenlagige afdichtingsmembranen waarvan de randen gelast zijn of 
gelijmd zijn met kleefband. Deze bescherming bestaat b.v. uit een dubbele PE-film van 0,4 mm 
met een dekvermogen van 100 cm, of een weefsel in geotextiel/polyethyleen. Ze wordt over de 
hele oppervlakte van de afdichtingslaag aangebracht, inclusief tegen de opstanden, tot 
minimum 10 cm boven het substraat. 

> Draineerlaag 
De draineerlaag is van primordiaal belang voor de goede werking en de duurzaamheid van elk 
groendak met een helling van 5° en minder.  
Ze moet voldoen aan de volgende vereisten: 

o snel het overtollige water opvangen en afvoeren, want bij ophoping kan er schade 
ontstaan aan het gebouw, de wortels en de microfauna; 

o licht en voldoende drukvast zijn. 
Deze laag bestaat uit drainerende materialen, ofwel korrelig, ofwel membranen of modulaire 
panelen.  
De dikte kan variëren en bijdragen tot een tragere afvoer van het overtollige water. 
Het debiet van het door de draineerlaag af te voeren neerslagwater kan als volgt berekend 
worden: 
Q = r x V x A x C (l/s) r = waterintensiteit ( = 0,025 l/m2s in België) 

V = veiligheidscoëfficiënt ( = 2 in België) 
A = oppervlakte in m2 

C = vertragingscoëfficiënt 

 

Dikte van de draineerlaag 
(cm) 2 - 4 4 - 6 6 - 10 10 - 15 15 - 25 25 - 50 > 50 

C 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 

Bron: WTCB 
 
De vertragingscoëfficiënt van een groendak hangt af van zijn helling en van de dikte van het 
substraat, maar ook van het waterverzadigingsniveau: een reeds waterverzadigd dak zal een 
duidelijk minder efficiënt vertragingseffect hebben dan een volledig gedroogd dak, men dient 
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daar dus rekening mee te houden wanneer men een dak renoveert. Over het algemeen raadt 
de Technische Voorlichting 229 aan om een coëfficiënt C te nemen gelijk aan 1. 
 
> Filtreerlaag 
Deze laag heeft tot taak te verhinderen dat het draineersysteem geblokkeerd zou raken door 
fijne deeltjes die via het doorsijpelende water in het substraat terechtkomen. Naast die filtratie 
moet de laag onbederfbaar zijn en een voldoende weerstand garanderen tegen scheuren en 
perforaties.  
De stroken overlappen mekaar met minimum 20 cm. Net als bij het afdichtingsmembraan en de 
bescherming van dat membraan moet ook de filtermat aan de rand minimum 10 cm boven het 
substraatniveau opstijgen. 

> Substraat 
De term “substraat” staat, in vergelijking met de “teelaarde” van gewone tuinen, eerder voor een 
voedende samenstelling die specifiek bestemd is voor groendaken.  
Het substraat moet voldoen aan de volgende vereisten:  
 

o Uitermate licht 
o Wortelgroei, bevestiging en ruimtelijke ontwikkeling van de begroeiing 
o Aangepaste voeding voor de begroeiing en de microfauna (water, lucht, minerale en 

organische elementen, sporenelementen) 
o Luchtige structuur 
o Waterdoordringbaar en vochtverspreidend 
o Druk- en vormvast 
o Vorstbestendig 

 
Het bestaat meestal uit een mengsel van korrelige minerale materialen met een kleine 
hoeveelheid fijne deeltjes, en het geheel levert 60 tot 70% interstitiële ruimte (vrije ruimte tussen 
de korrels).  
Om de correcte samenstelling van het substraat voor groendaken te bepalen moet men een 
beroep doen op een vakman die gespecialiseerd is in dit segment. Er zijn in de handel 
substraten verkrijgbaar die speciaal voor groendaken zijn ontworpen.  
De dikte en de samenstelling van het substraat zal rechtstreeks afhankelijk zijn van het type 
begroeiing dat het zal moeten ondersteunen en voeden. 

> Begroeiing 

De keuze van de begroeiing is van meerdere factoren afhankelijk: 

o Het uiteindelijke doel en het type van het groendak 
o De keuze en de beschikbare dikte van het substraat en van de diverse noodzakelijke 

onderliggende lagen 
o De milieuomstandigheden (stedelijk, landelijk, …, blootstelling aan de zon, aan de 

koude en de wind, aan vervuiling, …) 
o esthetiek (samenstelling, integratie, …) 
o De nagestreefde biodiversiteit van soorten en habitats 
o De onderhoudsmogelijkheden 
o De kosten van de realisatie en het beheer 

 
De studie van de beplantingen is een specialiteit op zich. Het wordt dan ook sterk aangeraden 
om dit toe te vertrouwen aan een vakman (bijvoorbeeld een landschapsarchitect). 
In sommige gevallen kan de progressieve inplanting van een natuurlijke vegetatie op het 
groendak overwogen worden, waarbij men zodoende de mogelijkheid openlaat dat er zich ook 
andere plantensoorten gaan ontwikkelen waarvan de zaadjes door de wind of de vogels zijn 
meegevoerd.  
Dit concept is beslist het meest milieuvriendelijke (enkel plaatselijke plantensoorten die zich 
hebben aangepast aan de omstandigheden van een groendak kunnen er overleven) en het 
meest voordelige, maar kan niet in alle omstandigheden een esthetisch en permanent resultaat 
garanderen. 
Anderzijds loopt men bij de keuze van een monospecifieke beplanting het risico op een slecht 
resultaat, vooral dan op visueel vlak, in geval van een ernstige ziekte of langdurige droogte.  
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Extensief dak – Kantoorgebouw van Greenpeace, Schaarbeek (foto: F. Luyckx) 

 
Plantenmengelingen bieden meer overlevingskansen en verzekeren een voortbestaan op lange 
termijn. Plantengemeenschappen, die het voorbeeld volgen van de natuurlijke habitats, 
combineren de begroeiing binnen dezelfde verhoudingen als die van een biotoop. Ze zijn 
meestal zelfvoorzienend, vragen weinig onderhoud en behouden een natuurlijk uitzicht. Om die 
redenen zijn ze ideaal voor een extensief groendak.  
 

UITVOERING – SPECIFIEKE ASPECTEN VOOR ELKE VOORZIENING 

EXTENSIEF GROENDAK 

De term extensief betekent eerder: 
 

o weinig middelen voor de realisatie 
o relatief weinig vruchtbaar 
o geringe dikte van het substraat en de onderliggende lagen 
o planten met geringe ontwikkeling, niet veeleisend qua water en voedingsstoffen, eerder 

behandeld in massa, gezaaid of voorgekweekt 
o minder keuze qua soorten 
o minder biodiversiteit 
o natuurlijk en dekkend aspect, vrij en minder georganiseerd 
o minimaal (of geen) onderhoud, in massa  
o grote oppervlakte (visuele impact en kostenrendabel) 
o geringe (constante) overbelasting, waardoor het geschikt is voor elk dak (30 – 100 

kg/m²) 
 

> Samenstelling (voorbeeld voor omgekeerd dak) 
 

 

Begroeiing 

Substraat 
Filtrerende laag 

Draineer-/retentielaag 

Isolatie 
Bescherming afdichtingslaag 

Afdichtingslaag 

Ondergrond 
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Om een optimaal resultaat te verzekeren voor het extensieve groendak, moeten de 
verschillende onderdelen nauwgezet aangepast worden aan de technische voorwaarden van de 
locatie (helling, blootstelling, hoogte, …).  
Vanaf een helling van 10° vereist het groendak een speciale verankeringsstructuur (riemen, 
latten, planken, roosters, …). Bij een helling van meer dan 30° moeten er voor de korrelige 
materialen specifieke mengsels gebruikt worden en systemen die het afschuiven belemmeren. 

 
Tuinhuisje. Bron: Dunnett, Kingsbury, 2005. Foto: Andy Claydon 

 

o Stabiliteit van de ondergrond   
Bij renovatie moet de draagkracht van het dak altijd gecontroleerd worden, ook al is de 
overbelasting van een extensief groendak niet zo groot. 

o Beschermlaag voor de afdichting 
Deze bescherming bestaat meestal uit geotextiel met gestikte naden, uitermate 
drukbestendig en moeilijk doorprikbaar (300-600 g/cm²). 
In sommige gevallen wordt ze rechtstreeks geïntegreerd in het materiaal dat dienst doet 
als draineerlaag. 

o Draineerlaag 
De draineerlaag kan bv. bestaan uit: 
→ samengepakte materialen 
→ voorgevormde draineermodules, in plastic, al dan niet gevuld met samengepakte 

materialen 
→ een matras van verstrengelde en warm gelaste kunstvezels 
→ een geblazen en vervolgens genivelleerd draineeraggregaat. 

o Filtreerlaag 
De filtreerlaag kan bestaan uit: 
→ een geotextiel: niet geweven mat in polyesterdraden, of geweven stof in 

polypropyleenvezel 
→ een mat op basis van glasvezel verbonden met een kunsthars. 

o Substraat  
Om de ontwikkeling van de vegetatie te beperken, gebruikt men een substraat dat 
hoofdzakelijk mineraal is (lavasteen, puimsteen, geëxpandeerde klei, geëxpandeerde 
schist, klei, Rijnzand of rivierzand, ongeweven doek, biologisch afbreekbare matten in 
stro of kokosnoot, draadmatten, zakken in kunstvezel). Bovendien verhindert de 
geringe dikte van het substraat de inplanting van parasietplanten. 

Types begroeiing Dikte van het substraat 

mossen en vetplanten 4 – 6 cm 

dezelfde + laaggroeiende grassen en 
winterharde planten 4 – 15 cm 

 
o Begroeiing 

Ze vereisen in principe geen enkele aanpassing en hebben een bijna onbeperkte 
levensduur. Maar doordat ze op dunne substraten met een vrije afvoer leven en sterker 
blootgesteld zijn aan weer en wind, zal het hier meestal gaan om harde planten 
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(bestand tegen warmte, koude en droogte). 
Deze begroeiing is niet begaanbaar zodat, om de dakbedekking toch begaanbaar te 
maken, er paden moeten op worden aangelegd. 
De uitvoering gebeurt via inzaaien, directe beplanting of met voorgekweekte tapijten. 

o Met de hand ingezaaid: het meest geschikt voor grassen en het goedkoopst maar kan 
soms problemen geven bij de realisatie: versnippering door wind of regen; niet 
homogene verdeling; regelmatig besproeien achteraf.  
Planten die makkelijk wortel schieten op basis van kleine stekken (b.v. vetplanten), 
kleine bloembollen (b.v. bieslook) of kleine scheuten, kunnen ook met de hand gezaaid 
worden. 
Voor grote, vooral hellende, oppervlakken is er de "hydroseeding"-techniek: hiermee 
kan een vloeibaar mengsel van zaad, water en gel verstrooid worden, voor een 
stabieler en homogener resultaat. 

o Directe beplanting met jonge plantjes: is wel duurder, maar zal betere resultaten 
geven dan inzaaien, vooral de eerste jaren, in het geval van een kleine extensieve 
dakbedekking.  

o Voorgekweekte tapijten bestaan uit een dun substraat dat verdeeld wordt over een 
soepele onderlaag (bv. geotextiel) en waarop vooraf een mix van planten wordt geteeld, 
door inzaaien of stekken, zodat ze klaar zijn om te plaatsen. 
Ook al vermijdt men bij deze techniek mislukkingen tijdens de ontwikkeling van de 
begroeiing, toch blijkt ze de duurste en beperkt ze de biodiversiteit.  
Bij nieuwbouw bestaat er voor een dakbedekking met beperkte biodiversiteit 
(bijvoorbeeld vetplanten) nog een alternatief: met de aarde van de plaatselijke 
ontgravingen, inclusief spontane vegetatie, creëert men braakliggende daken, die de 
verloren groenzones moeten compenseren. Zo bekomt men een nog meer 
milieuvriendelijk en minder duur groendak.  

 
Braakliggend dak. Bron: Dunnett, Kingsbury, 2005. 

Foto: Pia Zanetti. 
Vegetatie in tapijtvorm  
Bron:WTCB 

Het vochtgehalte van het substraat op hellende daken kan aanzienlijke schommelingen 
vertonen: droger bij de nok, vochtiger onderaan.  
Het is aan te raden om bij de keuze van de plantengroei te letten op deze verschillen. 

Gemengde vegetatie - Greenpeace, Schaarbeek 
foto: B. Thielemans 

Gemengde vegetatie 
Bron: WTCB 
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Vetplant    +             

Bolgewas  + +              

Gras      + +   + + + +   

Winterharde plant    + +   + +     + + 

Blijvend groene bladeren    +   + +   + + + + ±  

Dik en verstrengeld       + +     +  +  

Kruipplant   +           +  

Afhangend              +  

Volle zon + + 

3.
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+ + + + + ± + ± +    + 

Half schaduw            + + + + 

Bloemen + + + + +   + +  +  + + + 

Geurig + +              

Bron van nectar  +   + + +   + +  +   + + 

Beschutting voor de 
fauna 

     + +   +  +  +  

Voeding voor de fauna  + + +     +     +  + 

Groeitempo  + +   + +   + + + + + + 

Substraat: 4-6 cm + + + + + + +         

Substraat: 6-10 cm        + + + +     

Substraat: 10-15 cm   

 

         + + + + 

* Inheems betekent niet noodzakelijk "aangepast aan het stedelijke milieu". De plantenlijst hierboven is niet volledig. De 
keuze van de planten zal afhangen van het gewenste resultaat, maar ook van de staat van het dak in een stedelijke 
omgeving (zonnig, schaduwrijk, …). Men kan zich het beste wenden tot een deskundige (boomkweker, bioloog, 
landschapsarchitect, …). 
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Vegetaties met al te dichte of uitgestrekte, perforerende of draaiende wortelstelsels worden 
afgeraden, en dat zijn voornamelijk de volgende grasachtige planten: kweekgras, distel, 
zevenblad, winde, klimop, paardenbloem, kruipende boterbloem, klaverblad en Canadese 
guldenroede. 
 
INTENSIEF GROENDAK 

De term intensief betekent eerder: 
 

o een echte tuin op een plat dak 
o een onderliggende structuur met een ruime dikte 
o vegetatie die voldoende water en voedingsstoffen kan krijgen 
o verschillende lagen met begroeiing, wat de biodiversiteit bevordert 
o een meer architecturale realisatie 
o toegankelijk en begaanbaar 
o noodzaak van een regelmatig onderhoud 
o extra watertoevoer in tijden van droogte 
o beperkte oppervlakte (kosten, technische vereisten, rendabel in gebruik) 
o aanzienlijke overbelasting (permanente belasting) (min. 100 kg/m²) 
o verstevigde draagstructuur die voldoet aan het totale gewicht van het intensieve 

groendak 
 
> Samenstelling (voorbeeld voor warmdak) 

 
 
Sommige bijkomende voorzieningen kunnen, indien nodig, geïntegreerd worden: paden, 
terrassen, meubilair, watertoevoer, verlichting, afvoer van oppervlaktewater, verankering van 
bomen, … 

 
o Voorafgaande gegevens over het dak  

De aanzienlijke belastingen (bomen, plantenbakken, funderingen van de constructies) 

Begroeiing 

 

 

Substraat 

Filtreerlaag 

Draineer-/retentielaag 

Bescherming afdichtingslaag 

Afdichtingslaag 

Isolatie 

Dampscherm 

 

Ondergrond 
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worden op de best ondersteunde plaatsen van de constructie geplaatst. 
We raden sterk aan om een beroep te doen op een ingenieur die gespecialiseerd is in 
het berekenen van stabiliteits- en bestendigheidswaarden van een gebouw. 
Er moet gecontroleerd worden of het afdichtingsmembraan over de hele omtrek van het 
dak doorloopt tot minstens 15 cm boven het zichtbare substraatniveau. 

 
o Bescherming van het afdichtingsmembraan 

Het afdichtingsmembraan en de opstanden moeten beschermd worden met een 
mechanische bescherming. 

 
Afdichtingsmembraan in EPDM.  
Foto: Jean-Marie Bailly 

Deze bescherming kan zijn: 
- een geotextiel met gestikte naden, uitermate 

drukbestendig en moeilijk doorprikbaar  
- een laag cementmortel van ± 4 cm met uitzettingsvoegen 

in wortelbestendig mastiek, gescheiden van de onderlaag 
door een schuiflaag (b.v.: plastic film) 

- een paneel in gerecycleerd rubber (dikte 10-20 mm) 
- een laag mager beton 

 
o Draineerlaag  

De draineerlaag moet zo licht mogelijk zijn, maar toch voldoende drukvast, vooral voor 
begaanbare daken.  
Een draineerlaag in licht korrelbeton zal noodzakelijk zijn wanneer een drukvastheid 
van meer dan 15 t/m² vereist is.  

 

Afdichtingspaneel in poly-
ethyleen. Foto: Jean-Marie Bailly 

De draineerlaag bestaat ofwel uit:  
draineermateriaal: rolgrind; reliëfmembranen in kunststof 
(PVC, piepschuim, …), gegroefde platen in geëxtrudeerd 
polystyreen zonder HCFK’s; panelen met gelijmde 
polystyreenkogels, raster in polyethyleen; matten in 
polyamidevezels, … Van deze kunststofmaterialen is de plaat 
in polyethyleenschuim die met de minste impact op het milieu. 

  

 
Vilt en overdekkend membraan in 

PVC met reliëf + korrels 
geëxpandeerde klei. Bron: WTCB 

ofwel uit: 
draineermateriaal dat tegelijkertijd ook vocht absorbeert: 
granulaten van geëxpandeerde klei (licht en bijzonder 
drainerend), geëxpandeerde schist of puzzolaan. 

 
o Waterretentielaag of -systeem  

De waterretentielaag (facultatief indien de draineerlaag ook die functie heeft) moet een 
voldoende waterreserve garanderen voor de overleving en de groei van de beplanting 
en de microfauna.  
Die waterretentie kan worden verzekerd door granulaten te mengen met het substraat, 
of door een afzonderlijke laag te plaatsen tussen de draineerlaag en de filtreerlaag. 
Mogelijke materialen zijn o.a. geëxpandeerde kleikorrels, agro-mos of rotswol. 

 
o Filtreerlaag 

De filtreerlaag moet een voldoende weerstand garanderen tegen scheuren en 
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perforaties, met name veroorzaakt door sterke wortels van houtgewassen zoals van de 
meeste struiken en bomen. 
Deze laag kan bestaan uit: 
→ geotextiel: niet geweven mat in polyesterdraden, of geweven stof in 

polypropyleenvezels 
→ een mat op basis van glasvezel verbonden met een kunsthars 
→ agro-mos (geleverd in blokken of ter plaatse geproduceerd, behoudt terzelfder tijd 

een deel van het vocht). 
De filtrerende matten en doeken worden geplaatst met een dekvermogen van 15 tot 20 
cm en ze lopen aan de randen door tot minstens 10 cm boven het zichtbare 
substraatniveau. 

o Substraat  
Het substraat kan bestaan uit een mengeling van diverse minerale en organische 
stoffen, gemengd met bouwgrond: 

 

Stoffen Keuzecriteria 

Natuurlijke mineralen (milieu-impact op de natuurlijke rijkdommen)  

Zand Goed indien goede granulometrie, en in een mengeling 

Slakken van lava- en puimsteen Licht, heel goed, in plaatselijk materiaal 

Rolgrind Goed, maar relatief zwaar 

Kunstmatige mineralen (milieu-impact door hun productie, transport, afval) 

Perliet Heel licht, maar houdt geen water of voedingsstoffen vast, 
heeft de neiging om na verloop van tijd in te zakken 

Vermiculiet Heel licht, maar houdt geen water of voedingsstoffen vast, 
kan na verloop van tijd uiteenvallen 

Geëxpandeerde klei,  
Geëxpandeerde schist 

Heel goed, licht, houdt water vast, maar houdt op zichzelf 
weinig wortels vast (veel openingen) wanneer alleen 
toegepast 

Rotswol Heel licht, maar niet voedend; hoge energiekost 

Recyclagemineralen (beperkte milieu-impact) 

Vergruisde bakstenen/leien,  
Puin van metselwerk 

Stabiel, houdt deels water en voedingsstoffen vast (cement 
verhoogt de zuurtegraad) 

Vergruisd beton Houdt een beetje water vast, is een beetje voedend, alkalisch 

Uitgegraven aarde  Zwaar, weinig vruchtbaar, te vermijden 

Natuurlijke organische stoffen (beperkte milieu-impact) 

Compost (geringe dosering) Heel voedend, onderhoudt de microfauna en verlucht 

Humus Licht, heel voedend, houdt vocht vast en verlucht 

Mest Heel voedend, onderhoudt de microfauna  

Organische mest Ondoeltreffend 

Mineralen en natuurlijke organische stoffen (beperkte milieu-impact) 

Terracotem (mengeling van groei-
stimulatoren, waterabsorberende poly-
meren, minerale meststoffen met vrije en 
organische afgifte, lavakorrels) 

Licht, heel voedend, houdt vocht vast en verlucht 

Petrochemische stoffen (milieu-impact door hun productie en moeilijke recyclage) 

 

Polystyreenvlokken Heel licht, niet voedend, houden geen water vast 
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Plantaardige vormen Dikte van het substraat (cm) 

Mossen, vetplanten, grassen en 
laaggroeiende winterharde planten 

4 - 15 

Dezelfde + winterharde planten en 
bodembedekkers 

15 - 30 

Struiken 30 - 60 

Grote struiken, heesters 60 - 100 

Bomen > 100 (in bakken: 200 x 200 x150) 

 
o Vegetatie 

 
 

De vegetatie kan uit verschillende lagen bestaan: 
• Grasachtig: grassen en winterharde planten 
• Struikachtig: struiken, met afvallende of blijvend 

groene bladeren  
• Boomachtig: heesters en bomen, met afvallende 

of blijvend groene bladeren 
 
 
 
 
 
 
 
 

ING Corporate Builduing. Bron: Dunnett, Kingsbury, 2005 

Enkele voorbeelden van vegetatie 
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Inheems +  +    +  +  +  +  + 
Grasachtige plant +          
Gras   +        
Varen    +       
Winterharde plant     +  +     
Struik        +  +    
Heester         +  
Boom          + 
Ondiepe wortelgroei +  +  +  +  +    +  
Blijvend groene bladeren +  +   +  +     
Dichte bladergroei +  +  +  +     +  +  + 
Klimplant +  +   +  +     
Afhangend +   +  +  +  +    
Mooi blad +  +  +  +    +   + 
Mooie bloem      +  +  +  +  +  + 
Mooi vrucht         +  +  + 
Geurend       +   +  
Bron van nectar      +  +  +  +  +  + 
Bescherming voor fauna +    +  +  +   +  +  + 
Voeding voor fauna +       +  +  + 
Hoogte (cm) 20  25 100  35  60 300 400 300 1500 
Bodembedekker +  +  +  +  +     
Schaduwbestendig +  +  +  +  +     +  
Droogtebestendig +  +  +  +  +    +  +  
Vorstbestendig +  +  +  +  +   +  +  + 
Concurrentiekracht +  +  +  +  +    +  
Weinig onderhoud +  +  +  +  +  +  +     
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Enkele vormen van vegetatie die af te raden zijn: 

Te sterke groei Tamme kastanje, amberboom, cipres, gewone spar, Noorse esdoorn, Europese es, beuk, 
wilde kastanje, boskerselaar, den, gewone plataan, spar, honingboom, West-Amerikaanse 
levensboom, linde, tulpenboom 

Kwetsbaarheid Goudenregen, smalbladige lepeltjesboom, magnolia, tuinhibiscus, skimmia 

Wind  Populier 

Dominante soort Eik, valse acacia, wilg 

Perforerend of erg 
uitgestrekt wortelstelsel 

Krentenboompje, vlinderstruik, els, bamboe, berk, distel, klimop, parelbes, populier, 
duizendknoop, wilg, slijkgras, vlierboom, klaverblad, Canadese guldenroede 

Overwoekerende groei Kweekgras, zevenblad, akkerwinde, kruipende boterbloem, hop  

Ook zijn te vermijden: planten die te veel tot de tuinbouw behoren, jaarlijkse of tweejaarlijkse 
planten (onderhoud). 
 

AANVULLENDE VOORZIENINGEN 

> Watertoevoer 
Men kiest bij voorkeur een vegetatie die geen extra water nodig heeft tijdens droogteperiodes. 
Is er bij langdurige droogte toch enige besproeiing noodzakelijk, dan wordt aangeraden om een 
toevoer te voorzien met regen- of putwater. 
 
> Paden, terrassen en meubilair 
Om het gewicht van al deze voorzieningen te verminderen, wordt – met name voor de 
bodembedekking, randen, metselwerk en andere tuinconstructies, maar ook voor hun 
ondergrond – aangeraden zoveel mogelijk lichte materialen te gebruiken. B.v.: lichte 
betonblokken, betontegels met open structuur, basis in geëxpandeerde klei, opencellige beton, 
grof zand of stabilisé, planken, tegels zonder voegen geplaatst op contactblokken… 
 
> Reliëf en profiel 
Onregelmatigheden in niveau en hellingen kunnen aangelegd worden door onder het substraat 
en de filtreerlaag lichte, drainerende materialen te gebruiken zoals polystyreenkogels, geblazen 
en oppervlakkig gestabiliseerde korrels in geëxpandeerde klei, platen in polystyreen of 
polyurethaan, enz. 
 
> Verankering van de vegetatie 
Intensieve groendaken met een houtachtige vegetatie (struiken, heesters, bomen) en hoge 
grassoorten kunnen lijden onder heftige windstoten, windturbulenties en storm. In dat geval 
moet de vegetatie verankerd worden in het substraat of in de bestaande structuur. 

 

AANVULLENDE INFORMATIE 

ANDERE AANDACHTSPUNTEN 

Hier zijn enkele fiches waarin groendaken ook aan bod komen: 
 

o TER05 - Maximale biodiversiteit  
o TER07 - Een groene gevel realiseren 

o EAU01 - Het regenwater op het perceel beheren 
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