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Groeiende belangstelling begroeide daken

Opmars van meer groen in steden
De laatste jaren is er in Nederland een toenemende belangstelling
voor begroeide daken waar te nemen. Menig gebouw- en huiseigenaar waardeert de esthetische kwaliteiten van een vegetatiedak. Ook
zijn er opdrachtgevers die met een ‘groen’ dak willen bijdragen aan
een in ecologisch opzicht betere omgeving. De behoefte aan kennis
omtrent begroeide daken is dan ook groot.
Het fenomeen dakbegroeiing is al eeuwen oud. Een prachtvoorbeeld
zijn ‘de hangende tuinen van Babylon’, het tweede van de zeven
wereldwonderen. Het schitterende, technisch bijna perfecte en goed
doordachte complex waren niets anders dan begroeide daken. Net zo
lieten de rijke burgers in het antieke Rome op hun platte daken
daktuinen aanleggen. Ook in Scandinavië, IJsland en Canada hebben
dakbegroeiingen een lange traditie.
Tegenwoordig beleven daktuinen in Midden Europa een renaissance. Steeds
meer ontdekken stedenbouwers, architecten en aannemers de ecologische,
economische en esthetische waarde van begroeide daken. Echter stuiten zij
allemaal op vragen, zoals: ‘wat voor technische mogelijkheden zijner’, ‘wat
zijn voor- en nadelen van groendaken’ of ‘wat voor planten c.q. vegetaties
zijn er op het dak mogelijk?’
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Verschillende typen
Er zijn verschillende soorten daken die door Leven op Daken
kunnen worden geleverd. Afhankelijk van de gebruiksdoeleinden wordt gekeken naar een passend systeem voor de
beste totaaloplossing. Het Heester- en parktuindak is een
daktuin waarop veel mogelijk is: van het planten van
bloemen, planten en struiken tot het aanleggen van een
gazon waar je heerlijk kunt wandelen of kinderen kunnen
spelen. Kruiden, bloemen en planten op het dak zonder elke
week te moeten tuinieren of de tuinman in te schakelen? De
plantengemeenschap Lavendelweide is dan bijvoorbeeld een
goede oplossing als daktuinsysteem: het Vaste plantentuindak. Lavendelweide is een systeem inclusief beplanting:
naast laaggroeiende sedumsoorten beschikt deze daktuin
over geurende kruiden en halfheesters. Voor een stevig
Parkeerdak waar ook ruimte mag zijn voor groen, is de
Parktuin natuurlijk een optie. Maar is parkeren een belangrijke functie voor het dak, dan is het parkeerdak een
geschikt systeem. Tot slot het Sedumtuindak. Extensieve
dakbegroeiingen kenmerken zich doordat het systeem min
of meer zichzelf standhoudt. De beplanting moet daarom
een groot aanpassings- en regeneratievermogen hebben. L
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Systeemopbouw
• Beplanting	Grassen, struiken en bij dikkere
substraatlagen ook kleine bomen,
volgens beplantingsplan
• Substraatlaag	Daktuinsubstraat ZinCol160
Laagdikte 400mm
• Filter
Systeemfilter ZinCo TG
• Drainagelaag
ZinCo Elastodrain EL 200
• Pos.:
Glijfolie ZinCo TGF 20
• Wortelwerende Bitumineuze of EPDM Dakbaan
• Onderlaag van gebitumineerde polyestermat
• Isolatie
• Eventueel een noodlaag van
gebitumineerde polyestermat
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