GROENDAKEN - daktuinen

IN CONTACT WITH NATURE
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DW Roof Panel
Fijn stof wordt gefilterd
door de begroeiing op het groendak.
Vervolgens wordt hierdoor
zuurstof aangemaakt.
Vooral in steden zal dit bijdragen
tot een gezondere omgeving.

Het DW Roof Panel in hoogwaardig polystyreen zorgt ervoor dat
de begroening ten alle tijde voorzien wordt van water, mede
dankzij de uitzonderlijke inhoud van 33,5 liter.
De methode die hiervoor toegepast wordt werkt volgens
het vaporisatie-, condensatie- en diffusiesysteem :
• Bij regen vangt het paneel met waterreservoir het water op.
• Bij droogte verdampt het water uit het paneel.
• De waterdamp slaat neer tegen het filterdoek.
• De filterdoek absorbeert het water.
• Deze verdeelt het water gelijkmatig over haar oppervlak.
• Het substraat neemt het water op uit het filterdoek volgens
de behoefte van de planten.

Onze motivatie en ervaring draagt ertoe bij dat het ontwerp van
de daktuin, wat hoofdzakelijk afhangt van het gebruik en
esthetische uitzicht, op professionele manier kan verwezenlijkt
worden, zodat men als eigenaar jarenlang kan genieten van
een groendak dat de natuur tot aan de woning zal brengen.

Vraag vrijblijvend onze
prijsofferte en overtuig
uzelf naar een groener en
milieubewuster bestaan.
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Door samenwerking met instanties zoals het Wetenschappelijk
Technisch Centrum voor de Bouw (WTCB) en gebruik van eigen
ervaring en kennis heeft D.W. Roof Construct een milieubewust
product ontwikkeld voor wateropslag dat ervoor zorgt dat de
vegetatie doorheen het jaar voorzien blijft van het nodige water,
onmisbaar voor de perfecte begroening.
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D.W. Roof construct biedt een totaaloplossing bij het leveren en plaatsen van een
vegetatiedak, dit zowel voor extensieve, licht
intensieve of intensieve groendaken.
In samenspraak met bouwheer en architect
maken wij een gepast voorstel naar opbouw
en estethisch uitzicht.

voordelen

van een groendak

• Een betere thermische en akoustische isolatie van de woning.
Dit kan zich uiten in uw energiefactuur daar u de woning
minder zal moeten afkoelen in de zomer (airco).
	Anderzijds zal er minder warmteverlies zijn tijdens de
wintermaanden wanneer een groendak aanwezig is.
	Afhankelijk van de dikte van het substraat en de beplanting
kunnen geluiden geabsorbeerd en gereduceerd worden
met 40 decibel en meer.
• Ontlasting van het rioleringsnet doordat groendaken
een groot deel van het regenwater kunnen ophouden.
	Per vierkante meter kan een traditioneel groendak met
een opbouw van een tiental centimeter al snel tot
50 liter water opvangen, waarvan dagelijks zo’n
zes tot acht liter kan ontsnappen via verdamping en
gebruik door de beplanting.
• Een meerwaarde aan de woning door het ecologische
uitzicht en gevoel voor ruimte dat gecreëerd wordt wanneer
een groendak aanwezig is. Tevens is het veel aangenamer
te kijken naar een groendak dan een traditioneel dak.
• Het bekomen van een premie toegekend door gemeente
of overheid. Het plaatsen van een groendak wordt tevens
aanzien als een meerwaarde voor het milieu, de mens
en de gemeenschap.
• Herbruik van het opgevangen regenwater mits het
plaatsen van actieve koolstoffilters.

Extensieve groendaken
Hier wordt een eenvoudige opbouw samengesteld waarbij
het de bedoeling is dat het dak niet frequent belopen wordt.
De vegetatie ontwikkelt zich in een substraat dat van dikte kan
variëren van 2 tot 8 cm en kenmerkt zich door een trage groei
met hoge weerstand tegen warmte en vorst.
Het extensieve groendak vraagt nagenoeg geen onderhoud
doordat de vegatatie voornamelijk bestaat uit mossen, vetplanten
en aromatische planten. Dit resulteert alsof het lijkt of men de
natuur z’n gang heeft laten gaan. Door de eenvoudige opbouw
schommelt het gewicht tussen 30 en 100 kg per vierkante meter
wat toelaat dat een extensieve begroening op nagenoeg elk
bestaand dak kan toegepast worden. Door het gebruik van
aangepaste materialen is het perfect mogelijk een extensieve
begroening te plaatsen op zowel platte als hellende daken
van 20° of zelfs meer.

1 Beplanting
2 Substraat
3 Filterdoek
4 DW Roof Panel
5 Dakdichting (wortelwerend)
6 Isolatie
7 Dampscherm
8 Hellingsbeton

Licht intensieve groendaken

Met het plaatsen van een
groendak bekomt men een
waaier van voordelen zoals :
• Een langere levensduur van uw dak doordat het groendak
een bescherming van het dakoppervlak biedt.
Hierdoor wordt de dakhuid nog slechts in beperkte mate
vrijgesteld aan invloeden van UV-straling, koude, warmte, …

soorten

Wat is een
groe ndak?
Onder de term groendak kunnen we een plat of hellend
dak verstaan dat begroeid is met planten.
Groendaken kunnen verschillen van begroeiing met sedum
en/of grassen tot daktuinen met struiken en bomen.
De dikte van de ondergrond is afhankelijk van het soort
begroeiing dat wordt toegepast.

Deze vorm, ook wel eenvoudig intensief genoemd, kan
men beschouwen als een overgang tussen extensieve en
intensieve groendaken. Ook hier is de vegetatie nog beperkt
waardoor weinig eisen worden gesteld op vlak van
onderhoud, waterhuishouding, substraat, …
Uiteraard dienen deze daken toegankelijk te zijn doordat
een zekere vorm van onderhoud vereist wordt.

Intensieve groendaken
Hier kan de vegetatie samengesteld zijn uit gazon, planten,
struiken en zelfs bomen, eventueel nog gecombineerd
met wandelpaden, waterpartijen, sfeerverlichting, …
De dikte van het substraat wordt aangepast afhankelijk van de
beplanting die voorzien wordt. Belangrijk is de juiste plantenkeuze
te maken rekening houdend met factoren zoals omgeving, zon,
en wind. Door de intensieve beplanting vraagt dit dak een regelmatig
onderhoud vergelijkbaar met een tuin op de begane grond.

Een groendak is
niet alleen mooi,
het is ook goed
voor het milieu.

