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Systemen voor intensieve dakbegroening
T E C H N I S C H E  H A N D L E I D I N G



Thermische 
isolatie

Nieuwe 
leefruimte

Gebruik van 
dakoppervlak

Bescherming van 
de dakbedekking

Ecologische, stedenbouwkundige en bouwtechnische voordelen van begroeide daken:

Groene oase in de stad

koud

warm

Geluidsisolatie

•  Voorkomt 

beperking en 

biedt nieuwe 

leefruimte aan 

planten en dieren

•  Extra bruikbare 

ruimte voor meer 

levenskwaliteit

•  Verbeterde 

geluiddemping

•  Minder kosten 

voor verwarming 

en koeling dankzij 

het isolerende 

effect

•  Beschermt de 

dakbedekking 

tegen uv-stralen, 

hitte, koude 

en inslag van 

hagelstenen

Kenmerken

In tegenstelling tot de extensieve dakbe-
groening, vraagt de intensieve dakbegro-
ening om meer en intensiever onderhoud, 
uiteraard ook nu weer afhankelijk van de 
beplanting.

De kenmerken op een rij:

• Onderhoud:
   - Gemiddeld tot intensief onderhoud
   -  Periodieke en/of regelmatige 

bewatering

• Beplantingsgemeenschappen:
   - Grassoorten, heesters
   -  Fraai vormgegeven begroening die 

aan de hoogste eisen voldoet - van 
verzorgde tuinen om in te leven tot 
een nuttig gebruik van platte daken.

• Belasting en opbouwhoogte: 
   - Opbouwhoogtes tussen 12–200 cm
   - Gewicht van 160–3000 kg/m²

• Kosten: 
   - Hogere uitgaven

Grondbeginselen

De intensieve dakbegroening van 
ZinCo gebeurt op basis van de 
geldende normen.
Onze zes grondbeginselen op een rij:

•  De systeemopbouw wordt volledig op 
het desbetreffende dak afgestemd.

•  De systeemopbouw staat garant voor 
een duurzame drainage - ook onder 
belasting.

•  De systeemopbouw zorgt voor balans 
in de water- en luchthuishouding.

•  De systeemopbouw wordt volledig 
afgestemd op de gewenste 
vegetatievorm.

•  De systeemopbouw vraagt weinig 
onderhoud en/of verzorging.

•  De systeemopbouw garandeert een 
lange levensduur van het begroeide 
dak.

Waterterug-
houding

•  Houdt regenwater 

vast
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Systeemopbouw 'Heestertuin'
8 Kijk voor een uitgebreide beschrijving op: www.zinco.nl/productinformatie

Het begroeningssysteem 'Heestertuin' is  
een multifunctionele oplossing met grote 
waterbuffering; voor gazon, heesters 
en bij hogere substraatlagen ook voor 
grotere heesters en bomen. Er zijn zelfs 
combinaties mogelijk met andere functies, 
zoals voetpaden, terrassen, rijwegen of 
speelplaatsen.

Als onderbouw voor bouwkundige  
elementen wordt de Floradrain® FD 60, 
de basis van het daktuinsysteem, volgestort 
met beton - zonder beschadiging aan de  
dakbedekking of een onderbreking van 
de drainage. De drainagecapaciteit 
voldoet uiteraard nog steeds aan de 
eisen van de DIN 4095.

Op daken zonder afschot kan een waterspiegel tot maximaal 4 cm stuwhoogte wor-
den gerealiseerd. Dit maakt een weelderige begroeiing bij geringe substraathoogten 
mogelijk. De systeemopbouw 'Heestertuin' kan op vele manieren worden vormgegeven, 
zoals het toepassen van een vijver.
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Gazon, vaste planten en bij een hogere 
substraatlaag ook heesters en kleine 
bomen. 

Substraat 'Intensief'  
c.q. substraat 'Gazon'

Systeemfilter SF 
Floradrain® FD 60,  
uitgevuld met Zincolit® Plus 
Isolerende beschermmat ISM 50

Dakopbouw met wortelwerende 
dakbedekking.

Opbouwhoogte:             vanaf ca. 27 cm 

Gewicht, waterverzadigd: vanaf ca. 340 kg/m2  

Waterbuffering:              vanaf ca. 110 l/m2

Gewicht         Hoogte
   kg/m²         cm

vanaf  vanaf     vanaf
200   300      20
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   232   342   

    32     42         7

Beplanting

Substraatlaag

Drainagelaag

Beschermlaag
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Tot nu toe waren onderhoudsarme 
begroeningen alleen aan extensieve 
groendaken voorbehouden. Maar met de 
systeemopbouw 'Zomerweide' profiteert u 
van een onderhoudsarme variant van de 
intensieve dakbegroening.

De basis van het systeem wordt gevormd 
door de drainageplaat Aquatec® AT 45 
en het vochtregulerend vlies DV 40. Basis-
principe is de verdeling en aanvoer van 
water in de uitsparingen van het  drainage 
element, waarbij de draden van het 
vochtregulerend vlies het water, indien 
nodig, doormiddel van capillaire werking 
naar de substraatlaag transporteert.  De 
watertoevoer wordt met behulp van spe-
ciale druppelslangen verzorgd. Beheer 
van de benodigde hoeveelheid water 
wordt verzorgd door de speciaal hiervoor 
ontwikkelde elektronische bewaterings-
automaat BM 4.

Dankzij deze manier van bewateren 
wordt het waterverbruik ten opzichte van 
bewatering van bovenaf aanzienlijk 
teruggebracht. Dit laat zich verklaren 

door het feit dat het water direct bij de 
wortels terechtkomt en er hierdoor minder 
water verdampt. Een ander voordeel is 
de besparing op materiaal- en arbeids-
kosten, omdat de Aquatec® niet met 
mineraalsubstraat hoeft te worden gevuld. 
Bovendien volstaat voor de opbouw van 
'Zomerweide' een lagere substraatlaag. 
Door deze lagere substraatlaag wordt 
ook een aanzienlijke gewichtsbesparing 
verwezenlijkt t.o.v. de traditionele 
opbouwen.

Een eventuele be-
groeningsvariant 
voor deze opbouw 
is het speciaal 
ontwikkelde en 
uitrolbare 
kruidengazon. 
Deze variant 
kan worden 
gebruikt als 
speelgazon of 
als kruidenweide.

Systeemopbouw 'Zomerweide'
8 Kijk voor een uitgebreide beschrijving op: www.zinco.nl/productinformatie

Het gazonmengsel 'Zomerweide' is speciaal voor deze 

toepassing ontwikkeld.
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De draden van het vochtregulerend vlies 
reiken tot in de uitsparingen van het 
drainage element en transporteren het 
water naar de substraatlaag.

Bevestiging van de druppelslangen 
m.b.v. de daarvoor bestemde uitsparin-
gen. De slangen worden vervolgens op 
het waterautomaat aangesloten.

Dankzij de speciale techniek biedt de 
intensieve begroening tal van mogelijk-
heden op het dak.

Plantengemeenschap 'Zomerweide'

Substraat 'Gazon'

Vochtregulerend vlies DV 40
Aquatec® AT 45, met druppelslang 100-L

Systeemfilter PV
Dakopbouw met wortelwerende 
dakbedekking.

Opbouwhoogte:             vanaf ca. 15 cm

Gewicht, waterverzadigd: vanaf ca. 165 kg/m2 

Waterbuffering:              vanaf ca. 65 l/m2

Beplanting

Substraatlaag

Drainagelaag

Beschermlaag

Gewicht         Hoogte
   kg/m²         cm

   99   165   

    4      25          5

                    min.
 95   140       10
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In tegenstelling tot de 'Heestertuin' of 
'Parktuin' waarvoor, indien het gewicht 
het toelaat, nagenoeg alle types bomen 
en heesters gebruikt kunnen worden - 
biedt ZinCo het systeem 'Lavendelweide' 
inclusief beplanting aan. De planten-

gemeenschap 'Lavendelweide' bestaat 
uit bodembedekkende vaste planten en 
aantrekkelijke en deels geurende solitaire 
vaste planten en halfheesters, zoals tijm, 
oregano en lavendel. Met deze plant-
combinatie ontstaat een aantrekkelijke 
droogteresistente beplanting.

Tijdens aanhoudende droogte moet het 
wel mogelijk zijn om de beplanting te 
bewateren. Het speciaal op deze plan-
tengemeenschap afgestemde substraat 
'Lavendelweide' zorgt samen met de 
waterbesparende drainage elementen 
Floradrain® FD 40-E voor de benodigde 
verzorging op de desbetreffende locatie. 
Het onderhoud is in vergelijking met de 
systeemopbouw 'Heestertuin' met regulie-
re vaste planten en hogere substraatla-
gen beduidend minder intensief.

Systeemopbouw ‘Lavendelweide’

Floradrain® FD 40-E is uitstekend geschikt 
voor de onderbouw van een daktuin; 
maar het kan ook onder tegel- of 
klinkerverhardingen worden gebruikt. 
De kantopsluitingen tussen verharding 
en groen kunnen eenvoudig en stabiel 

worden gefundeerd. Betonbanden of 
L-elementen kunnen direct in het beton 
of de mortel geplaatst worden, zonder 
dat dit de waterafvoer beïnvloedt.  
De Floradrain® FD 40-E voert het water, 
via een in het terras ingebouwd rooster, 
af naar de waterafvoeren.
Volgens het Bouwbesluit moet de opstand 
van de dakbedekking normaal gesproken 
12 centimeter zijn, maar met een rooster 
kan dit met enkele centimeters worden 
teruggebracht. Onder verhardingen, 
met een afschot van minimaal 1procent 
worden de Floradrain® FD 40-E elemen-
ten met de beluchtingsopeningen naar 
onderen verwerkt en vervolgens met split 
fractie 2–6 mm uitgevuld.

8 Kijk voor een uitgebreide beschrijving op: www.zinco.nl/productinformatie



9

Multitops volgens plantlijst 
'Lavendelweide'

Substraat 'Lavdelweide', gemiddeld 10 cm

Fallnet® (optioneel)
Systeemfilter SF  
Floradrain® FD 40-E
Waterhoudende beschermmat SSM 45
Dakopbouw met wortelwerende 
dakbedekking.  Indien de dakbedekking 
niet wortelwerend is dient men het 
wortelwerend folie WSF 40 toe te passen.

Opbouwhoogte:            gemiddeld ca. 10 cm 

Gewicht, waterverzadigd: gemiddeld ca. 165 kg/m2   

Waterbuffering:              gemiddeld ca. 60 l/m2

Plantenlijst 'Lavendelweide' 

Botanische naam Nederlandse naam Hoogte 
in cm

Bloeikleur Bloei-
maand

Dianthus carthusianorum
Dianthus deltoides splendens
Festuca amthysina
Hieracium aurantiacium
Iris pumila
Koeleria glauca
Lavendula angustifolia
Origanum vulgare
Potentilla verna
Prunella grandiflora
Sedum 'Herbstfreude'
Thymus vulgaris

Sedum floriferum  
'Weihenstephaner Gold'
Sedum reflexum
Sedum sexangulare
Sedum spurium 'Voodoo'

Kartuizer anjer
steenanjer
zwenkgras
havikskruid
dwerg zwaardlelie
fakkelgras
lavendel
wilde marjolijn
voorjaars ganzerik
prunel of bijenkorfje
hemelsleutel
tijm

vetkruid

tripmadam
zacht vetkruid
roze vetkruid

40–50
15–20
20–30
20–30
20–30
40–60
10–15
15–20
10–15
15–20
30–40
10–15

  5–10

10–15
  5–10
  5–10

rood
roze-rood
groen-beige
oranje
blauw, wit of geel
beige
paars
wit-roze
geel
violetblauw
roze-rood
lila

geel

geel
geel
rood

6–8
6–7
5–7
6–9
5
6–7
6–8
6–9
5–9
6–8
8–10
5–6

6–8

6–7
6–7
7–9

Bodembedekkers

Gewicht         Hoogte
   kg/m²         mm

    3      11         40

 60
  –
200
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Beplanting

Beplantingssubstraat

Drainagelaag

Beschermlaag

 90
  –
300

 60
  –
200

 63
   –
203

101
   –
311

Planten voor de opvullende tussenbeplanting



10

Systeemopbouw 'Parktuin'
8 Kijk voor een uitgebreide beschrijving op: www.zinco.nl/productinformatie

Vanwege de goede bereikbaarheid en de 
doorgaans hoge statische belasting leent 
een parkeergarage zich uitstekend voor 
de realisatie van een veelzijdige opbouw. 
Tevens kan hierdoor de daktuin worden 
aangelegd met zwaarder materieel, zoals 
een wiellader.
Bij de systeemopbouw 'Parktuin' zorgen 
de over het hele oppervlak geplaatste 
Protectodrain® of Elastodrain® drainage 
elementen ervoor dat de dakbedekking 
al tijdens de realisatie van het systeem 
tegen mechanische belasting is beschermd. 
Daarnaast zorgt de afdekking met het 
buitengewoon stabiele systeemfilter van 
het type TG of PV dat de afvoer van 
overtollig hemelwater is gewaarborgd. 
In combinatie met Zincolit® Plus en de 
substraatlagen biedt de opbouw talrijke 
mogelijkheden voor beplanting en de 
vormgeving.
De begroeiing van parkeergarages wordt 
vaak gecombineerd met de aanleg van 
verscheidene soorten loop- en rijvlakken.

Het kan hierbij gaan om parkeerplaatsen, 
toegangswegen voor de brandweer, 
gazontegels, klinkerverharding of 
betonplaten – de mogelijkheden zijn 
dus vrijwel eindeloos.

Raadpleeg voor meer informatie de 
ZinCo-technische handleiding
'Loop- en rijverhardingen op daken 
en dekken'. 
Vraag meer informatie aan of download 
deze via: www.zinco.nl  



Protectodrain® PD 250

1. Eigen gewicht 
van de opbouw: 
300 kg/m2

2. Eigen gewicht 
van de opbouw:
vanaf 550 kg/m2

3. Eigen gewicht 
van de opbouw:
vanaf 650 kg/m2

1. 2. 3.

11

Naast de Protectodrain® PD 250 is met 
name Elastodrain® EL 202 dankzij het 
dubbele aantal noppen bijzonder geschikt 
als onderlaag voor rijverharding.

vanaf ong. 
32 cm

vanaf ong. 
30 cm

vanaf 
15 cm

Verhardingsmateriaal
vanaf d≥8 cm,
Bestratingssplit, 3–5 cm
Systeemfilter TG
Elastodrain® EL 202
TGF 20 (2-laags)

1.

Verhardingsmateriaal
vanaf d≥8 cm,
Bestratingssplit, 3–5 cm
Dikte-kalkarm-menggranulaat min. 15 cm
Systeemfilter PV
Protectodrain® PD 250
TGF 20 (2-laags)

2.

Verhardingsmateriaal 
vanaf d≥10 cm tot 16 t, 
vanaf d≥12 cm tot 60 t
Bestratingssplit, 3–5 cm
Dikte-kalkarm-menggranulaat min. 15 cm
Systeemfilter PV
Elastodrain® EL 202
TGF 20 (2-laags)

3.

Elastodrain® EL 202
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Perfecte oplossingen - tot in het kleinste detail
8 Kijk voor een uitgebreide beschrijving op: www.zinco.nl/productinformatie

Om bomen en heesters op het dak te 
kunnen laten groeien, moet de benodigde 
doorwortelbare ruimte worden uitgebreid 
om de juiste groeiplaats te creëren. 
Om bomen te beschermen tegen wind 
kunnen tuidraden aan de randen van 
bijvoorbeeld een boombak worden beve-
stigd. Indien dit niet mogelijk is, kunnen 
bomen doormiddel van een in het sub-
straat geplaatst verankeringsnet worden 
bevestigd. ZinCo biedt met het lichtgewicht 
betonnen L-element een fraaie oplossing 
om hogere substraatlagen op te sluiten. 
Hierdoor kan bijvoorbeeld een rand met 
heesters worden geplant om de privacy 
te vergroten.

Heesters en bomen
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Het te gebruiken type substraat en de 
dikte hangt af van de gekozen beplan-
ting. 
Voor beplanting met natuurlijke krui-
den is bijvoorbeeld een substraatlaag 
van minimaal 15 centimter nodig. Voor 
veeleisende vaste planten, heesters en 
bomen moeten dikkere substraatlagen 
worden voorzien. Bij bomen en heesters 
moet daarnaast ook rekening worden 
gehouden met ruimte voor de horizonta-
le groei van de wortels. 
ZinCo biedt een scala aan substraten, 
waarmee vrijwel iedere type beplanting 
kan worden gerealiseerd.

Heesters tot 
2 m

Grote heesters 
tot ca. 4 m

Kleine bomen tot 
ca. 10 m

Vaste planten, 
gazon, heesters 

tot 1,2 m

Kruiden- 
vegetatie 

vanaf 15 cm
vanaf 20 cm

vanaf 30 cm
vanaf 40 cm

35-40 cm
bovenste 

substraatlaag

vanaf 25 cm
ondersubstraat

vanaf  
240 kg/m�

vanaf  
315 kg/m�

vanaf  
465 kg/m�

vanaf  
615 kg/m�

vanaf  
865 kg/m�

Substraathoogtes zijn afhankelijk  
van de beplantingskeuze

Daken lenen zich bovendien heel goed 
voor de aanleg van vijvers en andere 
waterelementen.
Onder het vijverfolie loopt de drainage-
laag gewoon door. Dit om ervoor te zorgen 
dat het water, in geval van lekkage, via 
de normale waterafvoer kan wegstromen. 
Een vijver moet een minimale diepte 
hebben van 30 centimeter doordat, zeker 
op hoger gelegen en/of vrijliggende 
daken, rekening dient te worden gehouden 
met een hogere verdamping.

Vijvers en waterbekkens

Als de parameters kloppen, zijn  
de mogelijkheden vrijwel eindeloos



Inspectieput bijv.

Waterstuwelement

De in de systeemopbouw geïntegreerde inspectieput. Waterstuwelement voor duurzame bewatering

min.10 cm

ZinCo betonnen 
L-element

14

Om het kunstmatig bewateren te beperken, 
moeten daktuinen veel regenwater kunnen 
vasthouden. Dankzij het drainage element 
Floradrain® FD 60 kan tot 40 mm water 
onder de drainage worden gebufferd. De 
capillaire werking zorgt er voor dat het 
water beschikbaar is voor de beplanting.
Door een waterstuwelement te plaatsen, 
wordt de opslag van water gegarandeerd. 
Bovendien zijn de waterstuwelementen 
altijd via de inspectieput bereikbaar. 
Deze inspectieputten zorgen ervoor dat 
u te allen tijde toegang tot de waterstuw-
elementen hebt.

Met behulp van een waterautomaat, 
zoals de B 32 met vlotter of de grote-
re KB 52 kan de minimale waterstand 
in een droge periode op peil worden 
gehouden.
Voor de bewatering kan hemelwater uit 
de regenwatertank of leidingwater wor-
den gebruikt.

Waterbuffering

Intensieve dakbegroening bij lage opstandhoogtes

Kennis op het gebied van watermanagement en 
bij beperkte objectomstandigheden.

Ook op daken met een lagere dakrand 
kan intensieve dakbegroening met een 
hogere opbouw worden toegepast.
De ZinCo L-elementen of de roestvrij-
stalen profielen zijn een fraaie oplossing 

voor het afbakenen van plantvakken. 
De afvoer van hemelwater wordt gewaar-
borgd door de drainagelaag onder de 
elementen.
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Funderingen voor balustrades, pergola‘s, e.d.

De Floradrain® FD 60 kan ook als 
'verloren bekisting' worden gebruikt. 
Hierdoor kunnen allerlei soorten 
inrichtingselementen worden gerealiseerd, 
zonder dat hiervoor het dak moet worden 
doorbroken met alle risico's van dien.
De afvoer van overtollig water blijft 
gewaarborgd door het kanaalsysteem aan 
de onderzijde van de Floradrain® FD 60.

Hekwerken

Daken die als openbare ruimte worden 
gebruikt, moeten zijn beveiligd met 
hekwerken. Het ZinCo Hekwerksysteem 
GB 200 is de perfecte oplossing voor het 
aanbrengen van hekwerken, zonder de 
dakbedekking te moeten doorbreken. Ze 
vormen de basis voor de ZinCo-hekwerk-
systemen, maar kunnen ook gebruikt 
worden voor hekwerkoplossingen die zijn 
afgestemd op de architectuur van het 
desbetreffende gebouw.

Voor montage van de basisplaten is geen 
speciaal gereedschap nodig. De basis-
plaat wordt ofwel onder de begroeiing, 
een grindlaag of onder de bestrating 
aangebracht; deze zorgen vervolgens 
voor de benodigde ballast van het hek-
werk. Raadpleeg de ZinCo-technische 
handleiding 'Fallnet® – Veiligheid op platte 
daken' voor meer informatie over dit 
onderwerp. 
Of vraag informatie aan via: 
www.zinco.nl/contact of download deze 
via: zinco.nl/downloads. 

Een eerste vereiste voor een daktuin!
Waterdichte oplossingen!



ZinCo Benelux . Postbus 9092 . 1006 AB Amsterdam 
Telefoon: +31 (0) 20 667 4852  

www.zinco.nl · daktuin@zinco.nl  -  www.zinco.be · info@zinco.be
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Deze brochure geeft u een algemeen 
overzicht van de techniek van intensieve 
gebruiksdaken.

Voor een projectspecifiek advies voor uw 
project staat het ZinCo adviesbureau u 
met onze technische adviseurs met raad 
en daad te woord:
Van de detaillering tot en met het 
samenstellen van de bijhorende bestek-
teksten.

Kijk voor meer informatie op onze portal 
voor detaillering en producten:  
www.zinco.nl/productinformatie.

Neem vrijblijvend contact met ons op!
ZinCo adviesbureau 
Tel. +31 (0) 20 667 4852

Open ruimtes creëren – met 
een goed doordacht systeem!


