
Zonne-energie en Dakbegroening
T E C H N I S C H E  H A N D L E I D I N G
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                Life on Roofs



De voordelen van het Energiedak op een rijtje:
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Profiteer van synergie op het dak –  
met de systeemopbouw Energiedak

Begroeide daken hebben talrijke functies. 
Zo hebben ze een warmte-isolerende 
werking, beschermen de dakbedekking, 
bieden planten en dieren een habitat, 
houden hemelwater vast, verbeteren het 
microklimaat en vormen belangrijke 
ruimtes om in te tuinieren of te ontspannen. 
Met de ontwikkeling van Solarbasis® 
voegt ZinCo een nieuwe dimensie aan de 
voordelen van begroening toe; de integratie 
van zonne-energie en dakbegroening.

Dankzij de in de systeemopbouw 
Energiedak geïntegreerde Solarbasis® 
blijft de ecologische kwaliteit van de 
dakbegroening volledig gehandhaafd. Fotovoltaïsche zonnepanelen op het InCenter in Landsberg/Lech na de afronding

Ook geschikt voor thermische zonne-
panelen (zonneboiler)

In tegenstelling tot zonnepanelen worden 
zonneboilers onder een steilere hoek op 
het dak gemonteerd. De hiervoor beno-
digde raamwerken worden per project 
op maat gemaakt.

Een verbeterde kwaliteit dankzij het 
koelende effect van begroeiing

Begroeide daken zorgen, in vergelijking 
tot onbegroeide of met grind bedekte 
daken, voor een lagere omgevingstem-
peratuur. En dat levert samen met het 
Energiedak meetbare voordelen op (zie 
ook: pagina 7).

Statische beoordeling geeft zekerheid.

Voor de Solarbasis en het Solar raamwerk 
is een statische beoordeling conform DIN 
EN 193-1 en DIN EN 1999-1 (Eurocodes 
3 bzw 9)gemaakt, zie hiervoor ook de 
bovenstaande afbeelding. Aan de voor -
waarden die het Deutsches Institut für 
Bautechnik (DIBT, onderzoeksinstituut) 
stellen in hun uitgave “Aanwijzingen voor 
installatie, planning en uitvoering van 
zonne- energie systemen”, van mei 2012, 
worden hiermee voldaan.

Realisatie zonder bouwkundige bevesti-
gingen (geen extra belasting)

De begroeningsopbouw dient tegelijker-
tijd als noodzakelijke ballast, dit om te 
voorkomen dat de installatie met zonne-
panelen aan windzuiging wordt blootge-
steld. Het openbreken van het dak wordt 
hierdoor overbodig en bovendien wordt 
een te hoge puntbelasting voorkomen.
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Solar-raam-
werk
SGR 35/90

Zonnepanelen

Verankeringsvoorzie-
ning Fallnet

®
  

SB 200-Rail  
(rekening  
houden met  
belasting)

Beschermlaag  
+ Drainagelaag
Fixodrain® XD 20

ZinCo Solarbasis® 
SB 200

Beplantings-
substraat

Opbouwhoogte: vanaf 12 cm 
Gewicht*, droog: ca. 94 kg/m2  
Gewicht*, waterverzadigd: ca.120 kg/m2

* Gewichten projectgebonden, na opgave ZinCo Benelux

De Solarbasis SGR 25/30/45 voldoen 
aan de standaard hellingshoek van 25°, 
30° en 45° graden. Uiteraard kunnen 
we op aanvraag ook andere, objectspe-
cifieke hellingen/afmetingen leveren. 
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Wat bepaalt de hoeveelheid 
geproduceerde stroom?

De geografische locatie

De dagelijkse hoeveel-
heid zonnestralen op de 
panelen hangt af van de 
locatie ten opzichte van 
de breedtegraad.

Beschikbare zonnestraling/ 
globale straling

Op basis van klimaatkaar-
ten kan al naar gelang de 
locatie een jaarlijkse hoe-
veelheid globale straling in 
kWh/m² worden gemeten.

Ligging  
(windrichting/azimuthhoek)

De azimuthhoek bepaalt 
de afwijking ten opzichte 
van de zuidligging. Hoe 
preciezer de ligging naar 
het zuiden wijst, des te 
hoger de opbrengst.

Basisprincipes voor het gebruik  
van zonnepanelen op daken

Opstellings- en hellingshoek

Bepaalt de afwijking van 
de zonnepanelen ten 
opzichte van het horizon-
tale vlak. Zo bedraagt de 
ideale hoek, bijvoorbeeld 

in Zuid-Nederland 30°.

Storende factoren, zoals, lichtkoepels, 
technische installaties etc.

Schaduw vermindert logi-
scherwijze de opbrengst 
van de module. Het is dan 
ook belangrijk om bij het 
bepalen van de locatie 

van de panelen rekening te houden met 
storende factoren in de omgeving.

Storing door hogere gebouwen of 
bomen in de buurt.

Dit zijn invloeden die de 
opbrengst van de ge-
plande installatie in grote 
mate negatief kunnen 
beïnvloeden.

Temperatuur van de Solar-module

De omgevingstempera-
tuur speelt een rol bij de 
prestatie van de module. 
Kijk voor meer informa-
tie op pagina 7.

Afstand van  
de modules (rijopstelling)

Als de zonnepanelen 
te dicht bij de dakrand 
worden geplaatst of als 
er een te groot aantal 
modules wordt geplaatst, 

kan dit de effectiviteit van de installatie 
aanzienlijk verminderen.
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4.  De Solarbasis-modules worden conform de 
benodigde belasting met een substraatlaag 
bedekt.

5. Montage van de zonnepanelen. 6.  Het begroeide dak met zonnepanelen na de 
voltooiing.

2.  Vervolgens worden de basisplaten voor de 
Solar-module geplaatst.

3.  De Solar-raamwerken worden op de 
basisplaten en in de juiste stand geplaatst.

En zo werkt het:

In hoogte verstelbare frames t.b.v. compensatie 
met de dakhelling (helling-thermische isolatie).

Aansluiten van de installatie op de aluminium 
profielen met een positie van windzone 2 en de 
toeslag 'kust'.

De frames met gewijzigde hoek worden vaak voor 
thermische installaties gebruikt. 

Frame 45° voor thermische installatie op een 
montagevlak met 5° helling.

Een uitgebreid scala aan accessoires en maatwerkoplossingen voor bijzondere projecten

1.  De dakbedekking wordt afgedekt met de 
hoogwaardige drainage- en beschermlaag 
Fixodrain® XD 20.

Let op:

Bij zonne-energie installaties op gebouwen is 

een bliksemafleiding installatie vaak noodza-

kelijk. Dit is object afhankelijk, neem hiervoor 

contact op met een gespecialiseerd bedrijf.
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Bij werkzaamheden op platte daken, 
en dit geldt ook voor onderhoud en 
reparatie aan zonnepanelen, dienen 
vanaf een hoogte van 2,5 meter 
speciale maatregelen te worden 
getroffen om te voorkomen dat 
mensen naar beneden kunnen vallen. 
Omdat zonnepanelen veelal dicht bij 
de dakrand worden geplaatst, is een 
beveiliging met één enkel ankerpunt 
geen geschikte oplossing. In dergelijke 
gevallen kan gebruik worden gemaakt 
van de verankeringsvoorziening Fallnet® 
SB 200-Rail. Deze voorziening werd 
speciaal ontwikkeld voor gebruik 
met de ZinCo Solarbasis® SB 200. 
Voor deze verankeringsvoorziening 
kan de al aanwezige periferie van de 
fotovoltaïsche zonnepanelen worden 
gebruikt. Het hoeft slechts aangevuld 
te worden met de rail, de railhouders 
en bepaalde accessoires. Zo realiseert 
u snel en voor een gunstige prijs een 
gebruikersvriendelijke valbeveiliging die 
optimaal in uw dak is geïntegreerd. 

Valbeveiliging Fallnet® SB 200-Rail –  
veiligheid heeft de eerste prioriteit!

De horizontaal verschuivende runners van de 
persoonlijke beveiliging biedt de gebruiker 
optimaal comfort, omdat hij/zij zich slechts 
eenmaal hoeft aan te haken en zich vervolgens 
vrij langs de rail kan bewegen.

Installatie zonder bouwkundige bevestigingen, 
omdat de benodigde belasting met behulp 
van Zincolit® en/of substraat of een alternatief 
stortgoed kan worden gerealiseerd.

Om het dakoppervlak optimaal te benutten, 
worden zonnepanelen meestal tot dicht naast 
de dakrand geplaatst. Met Fallnet® SB 200-Rail 
kunnen werkzaamheden langs de randen in alle 
veiligheid worden uitgevoerd.
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Bij een testopbouw op een ZinCo dak werden 
over heel 2009 de temperatuurverschillen van de 
verschillende dakopbouwsystemen gemeten.

Hiervoor werden twee modules gemeten. Eén 
module boven 'naakte' bitumen en een module 
boven een begroeid dak. Hierbij werd bijzondere 
aandacht besteed aan de temperatuur aan de 
onderkant van de panelen.

Gedurende het hele jaar werden gemiddelde 
verschillen in de dagtemperatuur van ca. 8 K 
gemeten.

De gemeten waarden tonen aan: dakbegroening zorgt 
voor een verbeterde effectiviteit van de PV-modules!

Kijk voor een samenvatting van het metingsprotocol 
en een overzicht van de gemeten resultaten op: 
www.zinco.nl/actueel/persberichten/

Het rendement van de fotovoltaïsche 
modules is afhankelijk van de tempera-
tuur van de module. Vuistregel is: 'hoe 
warmer de module, des te lager is het 
rendement'.

Waarbij we moeten opmerken dat 
de temperatuur van de zogeheten 
'Standard Test Conditions', waaronder 
de modules worden gemeten, 25°C 
bedraagt. De praktijk heeft daarnaast 
uitgewezen dat modules onder invloed 
van de zonnestralen bijzonder warm 
worden. Dit effect wordt nog extra 
versterkt als het gaat om een heet dak, 
zoals een dak met donker afdekkings-
materiaal of grind. Op dergelijke daken 
worden gemakkelijk temperaturen tot 
90°C gemeten. De temperatuur op een 
begroeid dak blijft daarentegen ook op 
warme dagen gematigd; de oppervlak-
tetemperatuur zal niet boven de 30 tot 
35°C uitkomen.

Deze van de temperatuur afhankelijke 
verandering in de opbrengst van de 
module noemt men de temperatuurco-
efficiënt. Deze varieert per product en 
bedraagt bij een gebruikelijk zonnepa-
neel 0,5 % per Kelvin (K).

Meetdiagram: temperatuurschommelingen op 6 juli 2009 (indicatief). De temperatuur van de module 
boven de banen bitumen (zwarte en grijze curve) stijgt tot bijna 40°C. De temperatuur van de module 
boven de dakbegroening (groene curve) bedraagt max. 27°C en blijft daarmee heel dicht bij de 
omgevingstemperatuur (rode lijn).

Zonnestraling 05.45 – 19.30 uur

Luchttemperatuur weerstation [°C]

M2 S onderkant onder [°C] M3 S onderkant onder [°C]

M1 S onderkant onder [°C]

Tijdstip



In deze brochure vindt u algemene informatie 
over de toepassing van zonne-energie in 
combinatie met een begroeid dak.

Voor een projectspecifieke uitwerking van 
uw bouwvoornemen staan onze technische 
adviseurs u vanzelfsprekend met raad en 
daad ter zijde: van de detaillering tot en 
met het samenstellen van de bijhorende 
bestekteksten.

Kijk voor meer informatie op onze website: 
www.zinco.nl/productinformatie.

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

Duurzame en technisch 
perfecte oplossingen!
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ZinCo Benelux . Postbus 9092 .  1006 AB Amsterdam
Telefon: +31 (0) 20 667 4852 . Telefax: +31 (0) 20 667 3847
www.zinco.nl . daktuin@zinco.nl 
www.zinco.be . info@zinco.be


