biodiversiteit
Een soortenrijke vegetatie op het
dak is goed voor vlinders, bijen en
andere insecten: voedsel voor
vogels en vleermuizen! De beschikbaarheid van water is hierbij
van belang, geregeld uitdrogen
leidt tot een soortenarme vegetatie.

koeling
Groene daken koelen gebouwen
en de stad, door verdamping van
het water. Beschikbaarheid van
water leidt dus tot een koelere
stad. Zonnepanelen leveren een
hogere opbrengst in een koelere
omgeving!

waterberging
Groene daken werken als een
spons. Ze houden water vast en
vertragen de afvoer. Daarmee
wordt wateroverlast en -schade
beperkt bij extreme buien. De
sponswerking van de stad begint op het dak!

leefomgeving
Het groenblauwe dak levert een
belangrijke bijdrage aan een aantrekkelijke leefomgeving. Combineer groen met een dakterras of
zonnepanelen en haal nog meer
uit je dak!

water OP GROENe DAKEN
OPTIONEEL
REGELsysteem

BUFFERsysteem

DOORSNEDE waterBERGEND DAK

waterdak
Substraat:

30-60 mm

Waterberging: 60-100 l/m²
Gewicht:
Kosten:

80-120 kg/m²
€ 80 - € 100

natuurDAk
Substraat:

60-80 mm

Waterberging: 15-30 l/m²
Gewicht:

SEDUMDAK

drainagelaag

Substraat:

40-60 mm

Kosten:

80-100 kg/m²
€ 50 - € 100

Waterberging: <15 l/m²

DOORSNEDE NATUURDAK

sedumdak

Een sedumdak bestaat uit vetplanten (sedum),
mossen en grassen. Het onderhoud is minimaal.
Het is geschikt voor bijna alle type daken, het is
zelfs mogelijk op licht hellende daken.
BIODIVERSITEIT

KOELING

WATERBERGING

LEEFOMGEVING

Gewicht:

40-80 kg/m²

Kosten:

€ 40 - € 100

natuurDAK

Een natuurdak is een groen dak waarbij sterk ingezet is op biodiversiteit. De beplanting is zoveel
mogelijk inheems, gericht op productie van nectar en het vergroten van de lokale biodiversiteit.
BIODIVERSITEIT

KOELING

WATERBERGING LEEFOMGEVING

waterbergend dak

Het waterbergende dak combineert een lichtgewicht constructie met maximale waterberging. Hiermee is een hoge biodiversiteit mogelijk. Met regeltechniek kan alles optimaal
worden afgestemd op de weersverwachting.
BIODIVERSITEIT

KOELING

WATERBERGING LEEFOMGEVING

*Bovenstaande getallen zijn indicatief en sterk afhankelijk van de uitvoering, conditie
bestaande dak en afwerkingsniveau inrichting.

www.rooftoprevolution.nl
www.rainproof.nl
www.agv.nl

