
ONZE WERKWIJZE
Wij hebben ruime ervaring in het plaatsen van groene daken en streven naar hoge kwaliteit, door het leveren 
van goede producten en uitstekende dienstverlening. Wij werken samen met de firma Sempergreen. Deze 
kweker levert ons de sedummix matten, die op vrijwel elk type dak kunnen worden gelegd. Rondom werken 
wij het groene dak af met een aluminium lijst. Dit voorkomt dat de zijkant van het groende dak afvlakt door 
bijvoorbeeld harde regenval. Hieronder volgt een korte toelichting bij de termen (geïsoleerd) groendak.

GROENDAK
De voorbegroeide vegetatiematten garanderen direct een volwaardig resultaat. De opbouw van een groendak 
bestaat uit zes lagen: 1-wortelwerende laag, 2-beschermlaag, 3-drainagelaag, 4-filterlaag, 5-substraatlaag, 
6-sedumplantjes. Het sedum slaat water op in het blad en kan daardoor uitstekend functioneren onder diverse 
weersomstandigheden.

GEÏSOLEERD GROENDAK
Omdat een groendak beter verkoelt dan dat het isoleert, is het mogelijk isolatieplaten onder het groene dak te 
plaatsen. Een zogenaamd omkeerdak is een veilige constructie waarbij de isolatie aan de buitenkant van de 
dakafdichting geplaatst wordt. De dakbedekking fungeert als dampremmer aan de warme kant, de isolatie 
bevindt zich aan de koude kant. Geëtrudeerd polystyreen (XPS) isolatieplaten worden op de dakbedekking 
geplaatst, daaroverheen een waterafvoerend filterdoek en tenslotte het groene dak dat als ballast fungeert. 
Het resultaat is extra warme winters, koele zomers.

GROENDAK IN COMBINATIE MET ZONNEPANELEN
Zonnepanelen leveren de beste opbrengst op bij een temperatuur van maximaal 250 ℃ . Zwarte daken 
kunnen in de zomer wel zo’n 700 ℃  worden. Omdat een groendak warmte neutraliseert, zullen zonnepanelen 
nog beter presteren wanneer ze geplaatst zijn in combinatie met een groendak.

ONDERHOUD
Groene daken zijn onderhoudsarm, maar niet onderhoudsvrij. Ongeveer zes weken geen water op een 
sedum dak hoeft geen probleem te zijn. Water geven is alleen nodig bij aanhoudend warm zomers weer.
U kunt het onderhoudzelf uitvoeren of een onderhoudscontract bij Energy Guards afsluiten.
Dit onderhoudscontract bestaat uit:
• het controleren van het afwatersysteem 
• het controleren op plekken die niet goed zijn aangeslagen.Wij gaan uit van een begroeiings graad van     
   minimaal 95%
• het verwijderen van ongewenste vegetatie 
• het bemesten van het Sedum met Sedumpower of Sedumblend.

HET DAK
Onze vuistregel is dat de dakafwerking niet ouder dan 10-12 jaar mag zijn. Indien het dak ouder is adviseren 
wij eennieuwe bitumineuze dakafwerking. Een groendak kunnen wij in de meeste gevallen aanleggen zonder 
de dakconstructie aan te hoeven passen. Een met regenwater verzadigd groendak weegt 80 kilo/m2, net 
zoveel als een grindlaag.

INFORMATIE GROEN DAK EN DAKISOLATIE
Een groendak is een unieke manier om uw woning te verduurzamen en om bij te dragen aan een gezonde 
en mooie leefomgeving. Een groendak houdt regenwater langer vast waardoor de riolering minder belast 
wordt. Planten op een dak vangen fijnstof uit de lucht op, nemen CO2 op en zorgen ‘s zomers voor meer 
koelte in de ruimtes direct onder het groen. In de winter is het effect omgekeerd en houdt het groendak de 
warmte binnen. Bovendien verdubbelt een groendak de levensduur van uw dakbedekking.


