




De groendaken van De Boer Green zijn het resultaat van kennis en kunde.  
 
Onze voedingsbodem is De Boer, een bedrijf dat zich al sinds 1922 specialiseert in 
membranen voor waterdichte daken van onovertroffen topkwaliteit. Vandaag besteden wij 
grote aandacht aan milieu, energiebewustzijn en duurzaamheid. 
Xeroflor ® is onze premium partner voor vegetatiedaken en sinds 1972 actief in de 
ontwikkeling ervan. 
 
Zoals de beroemde architect Le Corbusier het ooit formuleerde: “als je de dialoog met de 
sterren niet wilt missen, druist het tegen alle logica in om een volledige (dak) oppervlakte 
ongebruikt te laten”, daarom proberen wij meer groen uit uw dak te halen.





GROENDAKEN: WAT EN WAAROM?
Groendaken zijn mooi, milieuvriendelijk en spaarzaam. Ze maken de 
omgeving aangenaam. Voor wie in de stad tussen het groen wil leven, 
voor wie van een relaxerend zonnebad houdt, of voor wie al eens graag 
tussen het drukke werk even een luchtje schept.  
 
Een dak moet ons beschermen tegen klimaatsinvloeden. Een gewoon 
dak voldoet perfect aan die eisen, maar het kan ook anders.  
Bijvoorbeeld als u voor een ‘groendak’ kiest. 

Bij een groendak bestaat de bedekking vooral uit levende planten. In 
feite is de benaming ‘groendak’ een beetje misleidend. Echt groen hoeft 
zo’n dak niet te zijn. Net zo min als de planten die erop groeien. 

Alleen planten als dakbedekking volstaan natuurlijk niet. Een juiste 
basis met een geschikte structuuropbouw, een passend groeimedium 
en de juiste voorzieningen voor drainage is van essentieel belang voor 
de planten. 
 
Eigenlijk kan een groendak ook perfect op natuurlijke wijze tot stand  
komen. Het enige probleem is dat de natuur daar ruim zijn tijd voor 
neemt. In de praktijk duurt het al snel tien tot twintig jaar voor u het 
gewenste effect krijgt. Als u de natuur een handje wil helpen, kies dan 
voor de aangelegde variant van groendaken.



Groendaken bestaan in twee soorten. De FLL deelt ze in volgens het 
onderhoudsniveau: 

• het intensieve dak: vormt een tuindak dat u ook echt als tuin kunt 
gebruiken en dat net zoals een tuin onderhoud vraagt; 

• het extensieve dak: is onderhoudsarm, maar is slechts beperkt of 
niet toegankelijk.

Er bestaat ook een tussenoplossing: het semi-intensieve groendak. 
 
De stelling dat alle groendaken tuindaken zijn, gaat niet op. Andersom 
geldt de redenering wel: alle tuindaken zijn groendaken. Onder de term 
‘tuindak’ verstaan we een groendak met de kenmerken van een tuin,  
maar dan op het dak. 
 
Waarom een groendak kiezen? 

• mooier dan conventionele daken; 
• milieuvriendelijk: ze ontlasten het rioleringssysteem, beperken het 

risico op wateroverlast, werken verkoelend, enzovoort. 

Voordelig: investeren in een groendak is op termijn besparen. U krijgt 
subsidies en uw onderliggende waterdichtingslaag gaat dubbel zo lang 
mee. 



ECONOMISCHE VOORDELEN 
 
Groendaken …
• zorgen voor een betere waterhuishouding  

(retentievermogen, verminderd risico op wateroverlast, ...);
• verkoelen (vooral in de zomer blijft het in uw gebouw langer koel,  

zo bespaart u op uw aircokosten);
• isoleren geluid,
• verlengen de levensduur van het waterdichtingsmembraan (door 

de begroening is het membraan minder onderhevig aan  
UV-belasting, weersinvloeden, enzovoort);

• doen plaats besparen en benutten ‘dode’, ongebruikte ruimtes;
• bevorderen recyclage (goed om te weten: de meeste componenten 

van onze groendaksystemen zijn de resultanten van hergebruik). 

ECOLOGISCHE VOORDELEN 
 
Groendaken …
• verbeteren de luchtkwaliteit,
• op een groendak is de lucht heerlijk. Logisch, want de vegetatie 

zorgt voor extra zuurstof en filtert de fijne stofdeeltjes;
• verminderen de opwarming van steden;
• ooit gehoord van het ‘urban heat island effect’? U hebt het zeker al 

gevoeld. In de steden is de lucht droger en de temperatuur hoger. 
Gelukkig draagt de vegetatie van een groendak bij tot de verlaging 
van de temperatuur. Door evapotranspiratie ontstaat minder droge 
lucht. Onrechtstreeks zorgt de temperatuurdaling voor minder 
energieverbruik, dus een lager verbruik van fossiele brandstoffen 
en minder CO2-uitstoot.  
Resultaat: een betere luchtkwaliteit;

• verhogen de biodiversiteit in steden;
• hoe meer groendaken, hoe meer vegetatie, hoe meer verschillende 

diersoorten. Ze brengen de natuur weer in de stad.

ESTHETISCHE VOORDELEN
Groendaken …
• maken uw investering mooier;
• met een groendak krijgt uw gebouw er een verdieping bij; 
• dat springt in het oog en maakt de investering aantrekkelijk, ook 

vanuit commercieel oogpunt;
• spreken tot de verbeelding;
• het staat buiten kijf dat een vegetatielaag meer de verbeelding 

prikkelt dan de conventionele afwerking in grijs of zwart. 





ONZE SYSTEMEN
Als u overweegt om een groendak te plaatsen, bepalen vooral de 
fysieke of bouwtechnische eigenschappen van het gebouw uw keuze 
groendaksysteem. De maximale opbouwhoogte en de belasting van 
de dakstructuur bepalen de dikte van de substraatlaag en dus ook de 
keuze van de vegetatie. 
Op zijn beurt hebben de oriëntatie van het gebouw en het gewenste  
onderhoudsniveau hun invloed op de keuze van het 
plantenassortiment. 

ONZE COMPONENTEN
Drainage 

Onze DBGS DRAIN 8 is een 3D-structuur in monofilamenten 
en opgebouwd uit een filtervlies, een centrale krullenmat van 
kunststoffilamenten met grote open ruimten en een tweede filtervlies. 
De lagen zijn thermisch met elkaar verbonden.

Door deze specifieke opbouw vervult de DBGS DRAIN 8 drie functies: 
• het overtollige water draineren;
• de onderliggende waterdichtingslaag tegen mechanische  

beschadigingen beschermen;
• de fijne substraatdeeltjes filteren, zodat verstoring van de  

waterafvoeren vermeden wordt.

Waterhoudende laag 

Soms plaatsen we een waterhoudend geotextiel of minerale wol boven 
op de drainagelaag om voldoende waterretentie te krijgen. Of het nodig 
is, hangt af van de gekozen vegetatie, de maximale opbouwhoogte en de 
belasting van het dak.

Groeimedium 
 
De vegetatie gebruikt deze laag om te wortelen. Deze is dan ook het 
belangrijkste component van het groendaksysteem en kan bestaan uit 
mineraal substraat of een waterhoudende laag.

Als voedingsbodem voor de planten moet het substraat niet alleen over 
de juiste fysische, chemische en biologische samenstelling beschikken.  
Ook de verluchting en de waterhuishouding is van groot belang.
We stemmen de laagdikte af op de gewenste vegetatie. Grotere planten 
eisen natuurlijk een dikkere substraatlaag.

Vegetatielaag 

Bij intensieve groendaken staan alle opties open: van bloemperkjes tot 
gazon, heesters en bomen.  
Extensieve vegetatie beperkt zich vooral tot sedum, mossen en in  
sommige gevallen kruiden. 

Let op: plantensoorten met een agressief wortelgestel of penwortels 
zijn niet geschikt voor groendaken.



INTENSIEVE GROENDAKEN 

Heerlijk, uw dak inrichten als een ‘echt leefdak’. 
 
Het kan perfect, want in tegenstelling tot de extensieve zijn intensieve  
groendaken beloopbaar. U kunt ze gebruiken voor alle mogelijke recrea-
tieve doeleinden.

Het onderhoudsniveau van een intensief groendak is vergelijkbaar met 
dat van een traditionele tuin. De aanzienlijke substraatlaag zorgt wel 
voor grotere structurele eisen en daar moet u in de ontwerpfase van het 
gebouw rekening mee houden.  
Wel is er een groot pluspunt: de stijgende grondprijzen maken deze 
investering extra aantrekkelijk.

De Boer Green ontwikkelde twee standaardsystemen voor een inten-
sieve vegetatie. We kunnen ze natuurlijk gemakkelijk afstemmen op de 
specifieke eigenschappen van elk project.



DBGS-I-HIGH
Dakhelling Systeemopbouw Max. dakbelasting Opbouwhoogte

1-6° DBGS drain 8 450 kg/m2 - ... 31cm - ...

eventueel extra waterhoudende laag 
(soms aangewezen voor extra waterbufferend vermogen)

Xeroflor XF 203 (min. 30 cm)  
conform RAL

bijna onbeperkt aanbod van planten:  
assortiment van bodembedekkers, 
siergrassen, vaste planten, hogere 
heestersoorten en kleinere bomen of 
een traditioneel grasperk. 

DBGS-I-MEDIUM
Dakhelling Systeemopbouw Max. dakbelasting Opbouwhoogte

1-6° DBGS drain 8 300 - 450 kg/m2 20-30cm

eventueel extra waterhoudende laag 
(soms aangewezen voor extra waterbufferend vermogen)

Xeroflor XF 203 (min. 20 cm)  
conform RAL

assortiment van bodembedekkers, 
siergrassen en vaste planten én de 
meeste ‘lagere’ heestersoorten of een 
traditioneel grasperk.

OPBOUW
1ste laag : draineermat
2de laag : mineraal substraat
3de laag : vegetatie



SEMI-INTENSIEVE GROENDAKEN 

Dit ‘lichte tuindak’ biedt, ondanks zijn beperkte substraatlaag, toch 
nog een waaier aan mogelijkheden om een esthetisch geheel te creë-
ren.

Door te kiezen voor een semi-intensief systeem combineert u de voor-
delen van extensieve en intensieve groendaken:

• ruimere plantenkeuze (bodembedekkers en siergrassen);
• toegankelijk,
• beperkt onderhoud,
• lagere structurele eisen dan bij intensieve systemen.

Natuurlijk blijft een periodieke irrigatie nodig. Ons assortiment bevat 
enkel soorten en variëteiten die aangepast zijn aan de specifieke omge-
vingsfactoren van daken:

• siergrassen: Festuca spp., Penisetum spp, Imperata spp., … ;
• bodembedekkers: Vinca spp., Hedera spp, Pachysandra spp., …

DBGS-I-LIGHT
Dakhelling Systeemopbouw Max. dakbelasting Opbouwhoogte

1-6° DBGS drain 8 180 - 285 kg/m2 13-20cm

eventueel extra waterhoudende laag 
(soms aangewezen voor extra waterbufferend vermogen)

Xeroflor XF 203 (min. 12 cm)  
conform RAL

assortiment van bodembedekkers en/of 
siergrassen

1ste laag : draineermat
2de laag : mineraal substraat
3de laag : vegetatie

OPBOUW



EXTENSIEVE GROENDAKEN
Deze onderhoudsarme vegetatiesystemen zijn geschikt voor (licht hel-
lende) daken (1-35°) die normaal blootgesteld zijn aan zon, regen en 
wind, en die maar zelden betreden worden.

Voordelen:
• beperkt onderhoud,
• beperkte vegetatiekeuze,
• meestal niet toegankelijk, enkel voor onderhoud;
• laagste bouwtechnische vereisten.

Functionele eigenschappen

• esthetisch: permanente vegetatie, afwisselend met de jaargetijden 
en de bezonning; 

• bloeitijd van mei tot augustus naargelang de soorten;
• traag groeiende planten, die weinig onderhoud noch snoeien noch 

maaien vergen;
• planten die zeer goed droogte weerstaan: geen besproeiing nodig 

tenzij juist na de plaatsing en bij uitzonderlijke droogte (langer dan  
6 weken);

• buffert het regenwater (afhankelijk van het systeem tot 34 liter per 
m² en 50 % van de jaarlijkse regenval); ontlast de riolering bij hevig 
onweer door reductie- en vertragingseffect;

• beschermt de waterdichting tegen UV-straling; verlengt dus sterk 
de levensduur ervan;

• beschermt het gebouw tegen de zon in de zomer: deze natuurlijke 
koeling vermindert het energieverbruik van de koelingsinstallatie;

• houdt het rondvliegende stof vast;
• isoleert tegen het hemelgeluid en beperkt het contactgeluid  

(kletterende regen of hagel);
• werkt de biodiversiteit in de hand (vogels, bijen, vlinders…);
• onderhoud is beperkt tot verwijderen van ongewenste plantengroei, 

bemesten en eventueel bijzaaien. Dit 1 tot 2 maal per jaar afhanke-
lijk van de ontwikkeling van de vegetatie.



 

Dakhelling Systeemopbouw Gewicht, verzadigd Dikte

1-10° DBGS drain 8 90 kg 70 mm

Xeroflor XF 200 (40mm) conform RAL  

Xeroflor XF 317

VOORGEKWEEKTE VEGETATIEMAT
OP SUBSTRAAT
Dit systeem wordt toegepast als een onmiddellijk resultaat wordt vereist en  
de draagkracht van het dak minstens 90 kg/m² bedraagt.

OPBOUW
1ste laag : draineermat
2de laag : mineraal substraat
3de laag : voorgekweekte vegetatiematten

 

Dakhelling Systeemopbouw Gewicht, verzadigd Dikte

1-10° DBGS drain 8 100 kg 70 mm

Xeroflor XF 200 (60mm) conform RAL  

Xeroflor XF 304

INGEZAAIDE SEDUMSTEKKEN  
OP SUBSTRAAT
Dit systeem wordt toegepast als geen onmiddellijk resultaat wordt  
vereist en de draagkracht van het dak minstens 100 kg/m2 bedraagt.

OPBOUW
1ste laag : draineermat
2de laag : mineraal substraat
3de laag : sedumstekken



 

Dakhelling Systeemopbouw Gewicht, verzadigd Dikte

1-10° DBGS drain 8 40 kg 50 mm

Xeroflor XF 107

Xeroflor XF 317

VOORGEKWEEKTE VEGETATIEMAT  
OP WATERHOUDENDE ROTSWOL
Dit systeem wordt toegepast als het dak niet al te gemakkelijk bereikbaar is 
of als de toegelaten dakbelasting beperkt is.

OPBOUW
1ste laag : draineermat
2de laag : waterhoudende minerale wol
3de laag : voorgekweekte vegetatiematten

 

Dakhelling Systeemopbouw Gewicht, verzadigd Dikte

1-35° (*) Xeroflor XF 154 / 159 30-45 kg 30 mm

Xeroflor XF 300 / 301

(*) 30 ° helling enkel indien het niet zuidgerichte daken betreft.
Afhankelijk van de helling kan de opbouw worden aangepast en dient een irrigatiesysteem in overweging te worden genomen

VOORGEKWEEKTE VEGETATIEMAT  
OP WATERHOUDEND GEOTEXTIEL
Dit systeem wordt toegepast op hellende daken tot +/- 35° (indien niet naar 
het zuiden of zuidoosten georiënteerd).

OPBOUW
1ste laag : 1 of 2 lagen mechanisch vernageld geotextiel
2de laag : voorgekweekte vegetatiematten





ONDERHOUD
Verschillende factoren beïnvloeden de kwaliteit en de levensduur van 
een groendak. Zo zullen bij een verkeerde keuze van bepaalde compo-
nenten dominantere plantensoorten het groendak overwoekeren en 
het simpelweg weer ‘degenereren’ tot een natuurlijke begroening.

Daarnaast zijn de klimatologische omstandigheden niet onbelangrijk. 
Sedum vraagt een minimale bezonning van 3 uur per dag in de zomer.  
Bij droogteperiodes langer dan 5-6 weken moet u het besproeien.  
Andere plantensoorten gedijen dan weer beter in schaduwrijke  
omgevingen of kunnen langere droogte aan.

Het ontwerp en het onderhoud vragen dan ook de nodige aandacht. 
Houd rekening met de juiste …

• keuze van het substraat. Verkeerd of slecht samengesteld 
substraat verhoogt de kans op de ontwikkeling van ongewenste 
vegetatie. Het percentage organisch bestanddeel wordt aangepast 
in functie van de beplanting;

• bepaling van het waterretentievermogen in functie van de 
vegetatie. Een te hoge retentie is nefast door de ontwikkeling van 
ongewenste plantengroei;

• uitvoering van dakdetails. Zo verlaagt u het risico dat  
(ongewenste) plantengroei deze details eventueel beschadigt.

Onmiddellijk na het aanbrengen van de dakbegroening moet u de vege-
tatie bemesten met organische meststof en voldoende besproeien. 

Elk type van groendak heeft onderhoud nodig. 

Extensieve daken: onderhoudsarm
In tegenstelling tot andere types, vragen extensieve groendaken weinig 
onderhoud. Dit betekent niet dat er helemaal géén onderhoud nodig is. 
In het eerste levensjaar is het aangeraden de extensieve begroening 
bij voorkeur om de drie maanden te inspecteren. Daarna volstaat één 
inspectie per jaar. Het onderhoud kan tijdens de eerste twee jaren na 
aanleg gebeuren in de lente en het najaar. Daarna kan het meestal 
worden beperkt tot één keer per jaar in de lente. 

• parasitaire planten met de wortel verwijderen;
• afgestorven planten vervangen en kale plekken eventueel  

herinzaaien;
• erosievorming in het substraat nakijken (bij hellende daken);
• algemene vervuiling, waaronder opgehoopte bladeren, verwijderen;
• verplaatste vegetatiematten opnieuw goed leggen;
• alle dakdetails nakijken.

Intensieve groendaken: zelfde onderhoudsniveau als gewone tuin





Verticale tuinen werden tot voor kort geassocieerd met uitzonderlijke projecten in wereldsteden zoals 
New York of Parijs. Maar ook in België en Luxemburg worden steeds meer groenwanden architectu-
rale blikvangers.  
PlantDesign is marktleider in de Belux op het vlak van ontwerp, uitvoering en onderhoud van verticale 
tuinen. Sinds de oprichting in 2007 heeft  PlantDesign al meer dan 200 opmerkelijke projecten 
gerealiseerd.  Een aantal hiervan zijn gecertifieerde avant-garde projecten (HQE, BREEAM, DGNB) die 
duurzaamheid centraal stellen. 

GROENE WANDEN OP MAAT 

U bepaalt, wij vertalen uw creatieve ideeën in groene wanden, ongeacht de vorm of de locatie. Samen 
met u zoeken we naar een oplossing op maat van uw concept: van een verticale tuin die een blikvanger 
maakt van een bedrijfsgebouw tot een groene wand die rust schept in de inkomhal van een kantoor of 
een leefruimte. Naast hun esthetisch aspect, creëren verticale tuinen ook een gezonde leef- en werk-
omgeving voor lichaam en geest.
 
TECHNOLOGIE EN NATUUR VERENIGD 

PlantDesign werkt volgens een niet-grondgebonden, modulair systeem: de Plantbox. De planten wor-
den in aparte modules geïnstalleerd, onafhankelijk van de wand, de gevel of de grond. We maken hier-
bij gebruik van veenmos, een substraat dat tot twintig maal zijn volume in water kan opnemen zodat de 
waterirrigatie efficiënt en zuinig gebeurt. Onze jarenlange knowhow en gedegen plantenkennis, 
gekoppeld aan de nieuwste technologische ontwikkelingen op het gebied van geautomatiseerde 
irrigatie, garanderen stabiele en duurzame systemen. 

Dankzij de kwaliteit van onze onderhoudscontracten blijven uw groenwanden verbluffend groen.  

DEEL ONZE GROENE PASSIE



DE BOER GREEN
Metropoolstraat 33
B 2900 Schoten
Tel. +32 3 641 08 32
info@deboergreen.be
www.deboer.be


