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HOE GROENDAKEN VOORUITLOPEN 
OP DE UITDAGINGEN VAN HET 

ECOLOGISCH URBANISME

Vegetal i.D. biedt reële en bereikbare 
oplossingen voor meerdere dringende 
milieu-uitdagingen:

  overstromingsrisico’s in verstedelijkte 
gebieden
 opwarming van het klimaat
  luchtverontreiniging

Overheden en gemeenten in de Benelux zijn zich 
in stijgende mate bewust van de oplossing die 
groendaken bieden voor elk van deze knelpunten, 
en stimuleren of verplichten de aanleg van 
groendaksystemen zoveel mogelijk. 

De oplossingen van Vegetal i.D. voldoen 
ruimschoots aan de normen. Meer nog: 
Vegetal i.D. biedt oplossingen die vandaag de 
normen overtreffen. 

Bijzonder baanbrekend is de revolutionaire 
mogelijkheid om bij hevig onweer de neerslag via 
STOCK & FLOW® te gaan 

  opslaan in een groendak dat tegelijk 
bufferbekken is,
  met gewaarborgde debietcontrole bij de afvoer, 
grotere opslagcapaciteit dan ooit tevoren, 
  bovendien met een doeltreffend 
evaporatiesysteem via het groendak,
  waardoor de totale dakoppervlakte bijna 
afvoerneutraal wordt voor de leidingsstelsels.

Een zegen voor het eco-urbanisme in steden 
en industriegebieden waarin de verharde 
oppervlakten een (te) groot aandeel hebben 
ingenomen, en waar overstromingsrisico’s een 
rëeel probleem vormen.

Landschappelijke integratie

Chalet met hellingsdak

Ziekenhuis uitgerust met groendak
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ECOLOGISCHE UITDAGINGEN 
& ECOLOGISCHE OPLOSSINGEN

1

WAT DOET EEN GROENDAK 
CONCREET VOOR 
HET BEHEERSEN VAN 
WATEROVERLAST?

Groendaken absorberen zowat 20 tot 100% 
van de neerslag op het dak, afhankelijk van 

het seizoen, de hoeveelheid neerslag enz… 
De doeltreffendheid hangt nauw samen met de 
kwaliteit van de opbouw en zoals vaak geldt het 
adagio “de gierigheid bedriegt de wijsheid”. In 
het algemeen zal tijdens de zomerperiode een 
goed aangelegd groendak tussen 70% en 100% 
van de neerslag weerhouden, in de winter minder 

dan 30%. Op die manier helpen groendaken om de 
neerslagpieken bij wolkbreuken en onweders te 
verminderen in hun debiet richting rivieren en 
afvoerkanalen.

Tegelijk filteren zowel de plantlaag als het 
substraat van onze groendaken fijne vervuiling 
en zware metalen uit het effluent van de daken. 
Bovendien wordt de afloop vertraagd en het 
debiet verminderd. De afloop varieert in functie 
van de saturatie van een groendak, tenzij in 
het geval dit is uitgerust met gepatenteerde 
debietregelaar die interactief is: u bepaalt zelf, 
als met een druppelteller, hoe laag het constante 
afvoerdebiet mag zijn van uw groendak. 
Vegetal i.D. introduceert zo de eerste generatie 
van het intelligente groendak.
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STERKE VERBETERING 
VAN HET STEDELIJKE 
HITTE-EILANDEN EFFECT

Door de dagelijkse cyclus van dauw en 
verdamping zijn planten in staat om in de 

zomer steden te verkoelen. Tijdens het proces 
van evapotranspiratie gebruiken planten 
warmte-energie terwijl ze water omzetten in 
waterdamp. Dit proces, dat overal in de natuur 
voorkomt, zorgt ervoor dat groendaken een 
onmiskenbaar milderend effect teweegbrengen 
in de opwarming van het klimaat, waar steden 
een belangrijke rol in spelen: vele verharde 
oppervlakten zoals daken zijn weerkaatsend (ze 
absorberen zonnestralen en stralen deze opnieuw 
uit als warmte, zelfs versterkt).

Groendaken zijn efficiënter dan ‘koeldaken’ 
omdat ‘koeldaken’ in steden de hitte weerkaatsen 
naar de muren van omliggende gebouwen. 
Vanzelfsprekend leveren koeldaken ook geen 
bijdrage aan waterretentie noch aan de andere 
weldadige factoren van vegetale oplossingen.

LUCHTKWALITEIT

Zoals andere planten, hebben ook de vegetaties 
van groendaken de functie om CO2 uit de 

lucht te capteren en zuurstof voort te brengen. 
Ook andere pollutie wordt deels uit de lucht 
gefilterd door de plantenlaag. De installatie van 
groendaken (op voldoende grote schaal) levert een 
aanzienlijke bijdrage aan de compensatie van CO2 
emissies. Concreet: 1000m2 groendak capteert 
ongeveer 360kg CO2 per jaar.

BIODIVERSITEIT

Hoewel groendaken geen volwaardige 
vervanger zijn voor een natuurlijke habitat 

die werd tenietgedaan door bebouwing, bieden 
ze wel degelijk een waardevol nieuw biotoop 
voor bestuivers, insecten, vogels en zelfs 
andere kleine dieren. Meer nog: deze groene 
eilanden bieden vaak door hun hoogteligging 
betere bescherming tegen natuurlijke vijanden op 
de bodem, inclusief de mens. Tochtbestendige 
planten, geschikt voor groendaken, bestaan 
in verrassende hoeveelheden en variaties van 
vegetatie en biodiversiteit. Zelfs al bestaat 
de selectie bodembedekkers grotendeels uit 
sedumplanten, dan nog zijn de combinaties met 
varianten bijzonder divers.

ZONNEPANELEN

Doordat groendaken de oppervlaktetemperatuur 
op groendaken verlagen, wordt de 

doeltreffendheid van zonnepanelen aanzienlijk 
verhoogd.

Beter rendement op groendak
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2 VAKDOMEINEN

Groendaken    Hemelwaterbeheer

VEGETAL i.D.: UW AANSPREEKPUNT, 
DIRECT AAN DE BRON

2

Koepeldak, helling tot 120%, sedumtapijt

Plantenkwekerij Vegetal i.D.

Het enige groendak dat een constante afdracht van 
water laat instellen tussent 1 en 10 l/s/ha

Over de voorbije decennia verdiende Vegetal i.D. zijn status van innovatief expert in groendaken door 
een uitzonderijke gedrevenheid in twee vakdomeinen:

PRODUCTIE VAN 
GROENDAK-VEGETATIE 
SINDS 20 JAAR

  Dakplanten zijn een vak apart, 
en Vegetal i.D. kent het vak ‘ten 
gronde’.

  Alle variantes van productiesystemen 
worden er in de praktijk gebracht: 
voorgekweekte tapijten, plugplanten, 
zaaifragmenten, en de plantentray 
HYDROPACK die al jarenlang 
de norm bepaalt.
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ENKELE MIJLPALEN
1991  Eerste realisaties van groendaken, type 

semi-intensief

1993 Eerste oogstjaar van eigen sedumtapijten

1997  Ontwikkeling van een systeem als 
coherente totaaloplossing: drainage, 
substraat, plantenlaag

2003  Ontwikkeling van verticale groensystemen 
(muurvegetalisatie)

2004  De eerste toetreding tot vakverenigingen 
(ADIVET, gevolgd door anderen) 

2005  Uitvinding en ontwikkeling van de 
1ste voorgekweekte plantentray : 
HYDROPACK® (patent), bekroond 
met gouden medaille in het 
innovatieklassement BATIMAT 2005.

2009  Realisatie van topprojecten in groendaken 
op internationale schaal 

2010  Behalen van eerste erkende Technisch 
Advies voor de realisatie van volledige 
systemen van groendaken als apart 
vakdomein, op iedere vorm van 
dakdichting en dakstructuur 

2011  Opening van het filiaal USA

2012  Duizenden projecten gerealiseerd in 
Europa en USA in groendaken, zowel 
plat als hellend, sinds 2005

2013  Validering van het eerste gepubliceerde 
vakmethodiek (plaatsingsvoorschriften) 
voor groendaksystemen op sterke helling 
(20% tot 200%) 

  Lancering van het eerste intelligent 
groendak met geïntegreerd 
regenwaterbeheer: patent STOCK & 
FLOW®

DESKUNDIGHEID OVER 
DE HELE LIJN

Met Vegetal i.D. beschikt u over een partner 
die het proces van A tot Z beheerst dankzij 

20 jaar ervaring.

Van conceptfase tot onderhoud is Vegetal i.D. 
gespecialiseerd, in de algemene betekenis, maar 
ook op het niveau van uw eigen project als u dat 
wenst.

Doordat Vegetal i.D. in elk van de 6 fasen 
impact heeft, zijn timing en uitvoering optimaal 
onder controle. Het is logisch dat die graad van 
beheersing veel moeilijker bereikt wordt wanneer u 
beroep doet op meerdere partners die elk slechts 
een beperkt deel van de schakel onder eigen 
controle hebben.

Het is precies omdat Vegetal i.D. wil borg staan 
voor een geslaagde esthetiek zowel als een 
duurzame dakvegetatie, dat we graag onze know-
how in al deze 6 fasen willen delen.

HYDROPACK® installatie

EXPERT IN VEGETALISATIE 
VAN GEBOUWEN

  R&D (ontwikkelaar van vegetalisatie 
systemen) 

 Project studies 

  Levering en plaatsing van 
totaaloplossingen, volgens 
bouwnormen en aangepast aan het 
project

 Plaatsing en onderhoud 

R&D

EIGEN PRODUCTIE

PROJECTSTUDIE

LOGISTIEK

PLAATSING

ONDERHOUD



12

R&D
INNOVATIE BLIJFT DE BELANGRIJKSTE 
TROEF BIJ VEGETAL i.D.

  Vegetal i.D. heeft R&D ingenieurs in dienst 
100 % toegewijd aan het ontwikkelen van 
vernieuwende oplossingen voor de meest 
uiteenlopende uitdagingen: planten(bio)
diverstiteit, het beheer van neerslagwater 
op daken, nieuwe bevestigingssystemen 
(muren,…), irrigatie van groendaken 

  Partnerschappen met wetenschappelijke 
onderzoekscentra van overal houdt Vegetal i.D. 
in zijn leidende rol van innovator.

Eigen tuinbouwproductie 
SEDERT 20 JAAR

100 % gespecialiseerd in vegetalisatie van 
gebouwen (sedums, vaste planen, grasachtigen) 

  De grootste plantenkwekerij van Frankrijk, 
en één van de grootste in Europa binnen dit 
vakdomein

  Een performant team dat groeit (zowel in de 
breedte als de diepte)

  Een dubbele geautomatiseerde en 
gerobotiseerde productielijn voor de 
HYDROPACK® plantentray

ELKE techniek van dakvegetalisatie 
kan worden ingezet met deze eigen 
plantenproductie:
Voorgekweekt tapijt, voorgekweekte Hydropack, 
plantpluggen, fragmentzaai.

Fabrikant van groendak 
substraten
Het substraat is het hart van het groendak 
systeem, dus essentieel.

Gesterkt door 20 jaar ervaring in de productie van 
vaste planten en realisaties van groendaken, heeft 
Vegetal i.D. in eigen huis de productie ontwikkeld 
van de best aangepaste substraten. (klimaat, 
helling, zonrichting, enz.): het gamma i.D. FLORE.

Technisch vakmanschap:

  Strenge selectie en mixcontrole van de 
minerale en organische componenten

  Geautomatiseerde (eigen) fabrikatie van het 
substraat

  100% onder controle: alle fysieke 
eigenschappen worden voortdurend afgestemd 
en opgevolgd

  Ons gamma substraten staat voor: stabiliteit, 
duurzame werking, permeabiliteit, 
verluchting et en retentie van water, volledig 
in functie van het systeem van vegetatie.

2

Onderzoeksstation

Plantenkwekerij Vegetal i.D

De rijkheid aan substraat variëteiten
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Logistiek proces voor de substraten:

  Het substraat wordt samengesteld op de 
ultramoderne mix-lijn bij Vegetal i.D.

  Om levering en plaatsing naar wens te 
kunnen uitvoeren, zijn verschillende methoden 
voorhanden: per silovracht om te verblazen, in 
big bags, of gewoon in bulk

Projectstudie
UW WAARBORG VOOR EEN DUURZAAM EN 
WERKZAAM GROENDAK

Vegetal i.D. begeleidt u van bij de start (en tot 
de finish) 

  Een technisch-commercieel team 
om optimaal en grondig in kaart te brengen 
welke de technische eigenschappen van het 
project zijn, en u het beste voorstel aan te reiken 

  Een intern studiebureau 
met een reeks ingenieurs gespecialiseerd 
in enerzijds tuinbouwkunde, anderzijds 
structuuranalyse

  Een technische equipe die instaat voor 
plaatsing en onderhoud

De verschillende teams van Vegetal i.D. 
begeleiden u in het studieproces ter 
ondersteuning van het project. Dat betekent:

  Samen kiezen we het vegetatiesysteem dat de 
beste slaagkansen biedt voor uw project en zijn 
situatie: klimaat, structuur en materialen, helling, 
enz…

  Het dimensionneren van de structuren voor 
hellende daken en eventueel groengevels

  Het bepalen van de irrigatienoden en zo nodig 
de keuze motiveren van een gepersonaliseerd 
systeem voor bevloeiing of besproeiing.

Logistiek platform, big bags

Axel

Delphine

Jean-Christophe

Luc

Michel

Pierre-Alexandre

Thierry

Benjamin

Frédéric

Jean-Paul

Marie-Lyne

Michel

Raphaël

Vincent

Caroline

Guillaume Guy

Lauriane

Marie

Pascal

Stéphanie

en toekomstige 
werknemers

Catherine

Isabelle

Lisa-Marie

Matthieu

Patrick

Thierry
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Plaatsing en onderhoud : de 
know-how en deskundigheid voor 
een duurzaam groendak

INSTALLATIETEAMS ‘VAN EIGEN KWEEK’ 

Vegetal i.D. heeft 20 jaar ervaring in grondaken 
en plaatst letterlijk duizenden groendaken in 
alle landen

Geen toeval: de toegewijde plaatsingsteams…

  Zijn werfleiders die 100% affiniteit hebben 
met de teelt van dakvegetatie en tegelijk met 
dakdichtingen en membranen. 

  Zijn plaatsers en professionele partners die 
overal kunnen werken

  De teams van Vegetal i.D. stellen hun 
ervaring ook ter beschikking voor een 
onderhoudscontract 

PLAATSING VOLGENS DE REGELS

De plaatsing van Vegetal i.D. groendaken moet 
systematisch gebeuren in kennis en respect van 
de plaatsingsnormen:

  België: TV 229

  Frankrijk DTU série 43

  Voorschriften van het behaalde ‘Avis 
Technique’ in Frankrijk – een primeur- tot 
20% helling, en Plaatsingsvoorschriften 
Qualiconsult voor hellingen 20% tot 200%.

  Alle substraten van de Vegetal i.D. 
systemen beantwoorden aan het Duitse 
normbepalende FLL (Forschungsgesellschaft 
Landschaftsentwicklung Landschaftbau)

IN-HOUSE LOGISTIEK VAN HOOG 
SERVICENIVEAU

Een gepersonaliseerde logistieke service in eigen 
beheer, flexibel in functie van de noden van uw 
werf in de ordervoorbereiding 

Verschillende methoden (verpakt in zakken, 
big-bags, silo vrachtwagen): afgestemd op iedere 
denkbare werfsituatie.

2

Klikken van Hydropacks, 
een bijzonder vlotte methode

Installatie volgens de 
veiligheidsnormen, plugplanten

Vrachtvoorbereiding voor een werf

Verblazen substraat met silowagen

Daklevering en depalletisering HYDROPACK® 
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3
DE TECHNISCHE 
OPLOSSINGEN VAN 
VEGETAL i.D.
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DE SYSTEMEN OM DAKEN TE VEGETALISEREN

DE TECHNISCHE OPLOSSINGEN 
VAN VEGETAL i.D.

3

Het meerlagige groendak systeem van Vegetal i.D.® volgens de norm

1  draagmateriaal

2  isolatie

3  waterdicht membraan

4  drainage

5  filter

6  substraat

7  vegetatie

8  afvoer hemelwater

9   omranding met 
steriele zone

10  scheidingselement

Groendak ontwerpen zijn opgebouwd uit 
meerdere lagen die bestaan uit :

  Elementen van isolatie en waterkering, 
waarbij het dichtingsmembraan ofwel 
gewaarborgd wortelbestendig is, ofwel (de beste 
waarborg) er een aparte antiworteldoek wordt 
toegevoegd.

  Het vegetatiecomplex zelf, dat vier 
verschillende componenten bevat, elk met zijn 
specifieke functie:

 1.  De drainagelaag voert het water af, zodat 
wortels afdoende beschermd worden tegen 
rotten,

 2.  De filterlaag vangt fijne partikeltjes op uit het 
substraat, zodat de draineerlaag niet verstopt 
raakt,

 3.  De substraatlaag, het hart van het systeem, 
verankert de wortels en voedt water en 
mineralen aan de planten,

 4.  De vegetatielaag, een selectie van planten 
die geschikt zijn voor de levenscondities 
bovenop een dak, integreert de natuur opnieuw 
in het stadslandschap. De methoden om te 
beplanten:

 -  Inzaaien met fragmenten (zaaistekken) - 
Voor (zeer) grote oppervlakken

 -  Systeem van beplanting : Handige 
plugplanten 

 -  Systeem van inzaaiing: Stekzaaien en 
plugplanten gecombineerd

 -  Voorgecultiveerde systemen: Voorgekweekte 
plantentapijten et HYDROPACK®
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Uitrollen van sedumtapijten
Levering van groentapijten op de werf en 
plaatsing, waarbij de groentapijten rechtstreeks 
worden uitgerold op het substraat.

Gemiddeld tijdsbestek: zowat 400 tot 650 m2 
tapijt-uitrol per dag kunnen gerealiseerd worden 
met 4 tot 6 personen, afhankelijk van de 
werfomstandigheden.

Levering per pallet van de 
geoogste sedumtapijten

Nivellering van het substraat

Uitrollen van de plantentapijten

SNELHEID 
PLAATSING

GRAAD VAN 
BEGROEIING 80%

HELLING ONDERHOUD 
TIJDENS STARTFASE

HYDROPACK®  onmiddellijk alle

SEDUMTAPIJT  onmiddellijk alle

PLUGPLANTEN 18 maanden < 10%   

STEKKEN & PLUGPLANTEN 24 maanden < 10%   

ZAAISTEKKEN    36 maanden < 10%    
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HET GEPATENTEERDE HYDROPACK® SYSTEEM

3

HYDROPACK® 
Alles-in-één oplossing

  Voorgekweekte plantentray met waterreserve

  « alles-in-één » systeem voor een eenvoudige 
en snelle installatie

  Ontworpen voor zowel platte daken als 
hellingsdaken

“Alles-in-één” systeem

HYDROPACK® werd al op meer dan duizend 
daken geïnstalleerd en heeft al meer dan 10 jaar 
zijn efficiëntie bewezen.

HYDROPACK® is zo ontwikkeld dat het alle 
nodige componenten van een groendak 
verenigt in optimale proporties: 
water reserve, filterlaag, drainage, substraat 
en beplanting. Vergeleken met andere 
voorgekweekte plantentrays, beschikt 
HYDROPACK® over een aanzienlijk grotere 
waterreserve.

Omdat ze in een buitenkader werden 
voorgekweekt, zijn HYDROPACK® minstens 
80% volgroeid wanneer u ze installeert, en 
bestand tegen winterse omstandigheden. Ze 
kunnen nagenoeg het jaar rond geplaatst worden.

Dankzij het waterreservoir en de efficiënte 
draineerlaag, biedt u met HYDROPACK® een 
deel van de oplossing tegen neerslagpieken. 
De trays zijn onderling gelinkt waardoor water en 
voedingsstoffen vrij circuleren. Hierdoor wordt ook 
de waterhuishouding op hellende daken verbeterd 
door de vegetatie.

1 4

23
5

Doeltreffende drainering 
500 gaten/m2

draineerkorrels

tray in 
gerecycleerde 
kunststof

filterlaag
substraat

Voorgekweekte 
plantenlaag

8l/m2 
waterreserveIntelligente 

waterverdeling

Stevige bevestigingshaken: 
Handige installatie

AFWATERING NAAR IN
FILTRATIE, 

RECUPERATIE OF KANALISATIE
ONDERLINGE UITWISSELING VAN 

WATERRESERVE TUSSEN DE BAKKEN



19

Vlotte installatie

  HYDROPACK® kan gewoon bovenop een worteldoek 
geplaatst worden. De installatie vereist geen specifieke 
botanische vakkennis.

  Het haaksysteem dat de trays onderling bevestigt, 
is bijzonder sterk en handig om te plaatsen. Het werd zo 
ontworpen dat water vrij kan circuleren en dat de stabiliteit 
van de vegetatie verbeterd wordt inzake weerstand tegen 
wind en turbulentie.

  De trays kunnen makkelijk met een electrische 
cirkelzaag worden gesneden, voor plaatsing aan boorden 
met specifieke vormen.

  HYDROPACK® zijn mobiel: ze zijn verplaatsbaar en 
herplaatsbaar wanneer onderhoud of herstelling nodig is aan  
het dakmembraan.

  De plantvrije boorden of steriele zones zijn niet langer 
noodzakelijk met HYDROPACK®, aangezien de trays 
ontworpen zijn om de vegetatie te begrenzen.

MATERIAAL Traymateriaal HDPE 600 x 400 x 90 mm

Substraat 6 cm

Type filterdoek Polyester nonwoven 100 g / m2

Type vegetatie i.D. Sedum of i.D. Mix-Flore Aroma

WATER 
RESERVOIR

Waterreserve ONDER drainage 8 liter / m2

Waterretentie substraat 24 liter / m2

Mx. Capaciteit waterretentie 32 liter / m2 + 10l in vegetatie

DRAINAGE Aantal draineergaten 500 trous / m2

Totale drainage oppervlakte 318 cm2 / m2

Hoogte van de draineergaten 30 mm

GEWICHT Droog gewicht 12 kg (of 50 kg / m2)

Gesatureerd gewicht 23 kg (of 95 kg / m2)
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65% hellingsgraad

Verschillende plantenkeuzes met 
HYDROPACK®

De i.D. SEDUM plantenmix 
is een selectie van 
sedumvariëteiten, die 
wordt afgestemd op de 
mogelijke dak-oriëntaties, 
zonnerichting, en lokaal 
klimaat. Het eindeffect 
is een totaal dekkende 
vegetatie die zeer weinig 
onderhoud vergt.

De i.D. MIX-FLORE 
plantenmix voegt een 
aantal accenten toe met 
kruiden en doorlevende 
bloeiers in de Sedum Mix. 
Deze variante biedt extra 
bloeiperioden gespreid 
over het jaar en een rijker 
kleurenpallet. Het vraagt wel 
een fractie meer onderhoud 
dan de klassieke sedum mix.

HYDROPACK®, ontwikkeld voor 
hellende daken
HYDROPACK® laat het water toe om te 
circuleren tussen de compartimenten van de 
tray, en het is dankzij deze gecompartimenteerde 
bouw dat het substraat, in het bijzonder op 
hellingen, niet langer onderhevig is aan erosie. 
Dankzij dit concept is de toepassing van 
HYDROPACK® even geschikt voor hellende als 
voor platte daken.

Vanaf een hellingshoek van meer dan 20% 
heeft een groendak nood aan een specifieke 
technische studie voor de mechanische opbouw. 

Ons intern bureau voor design & engineering doet 
u dan de aanbeveling voor het meest geschikte 
bevestigingssysteem voor uw groendak project.

Die aanbevelingen kunnen trouwens vervolledigd 
worden met een concept voor automatische 
irrigatie, wat in sommige gevallen een noodzaak 
is voor de levensvatbaarheid van de planten en 
voor hun esthetisch effect doorheen de seizoenen. 
Vegetal i.D. is altijd beschikbaar voor overleg en 
advies: aarzel niet het met ons te bespreken.

3

70% hellingsgraad

51% hellingsgraad
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ACROPACK® schema

BEVESTIGINGSSYSTEEM OP EEN 
AFDICHTINGSMEMBRAAN.

ACROPACK is een gepatenteerd systeem 
om HYDROPACK® modules te verankeren 
op steile daken. De opbouw bestaat uit een 
bevestigingssysteem met meervoudige kabels 
die vanaf de nok neerwaarts horizontale 
dwarslatten positioneert tot een raster van 
verankeringen. De HYDROPACK® worden 
op de horizontale staven geklemd, zodat het 
waterdicht membraan niet hoeft doorboord te 
worden.

BEVESTIGINGSSYSTEEM OP 
EEN DAKCONSTRUCTIE MET 
METAALPROFIELEN:

Horizontale metaalstaven worden bevestigd op 
de draagelementen. De HYDROPACK® klikken 
in de horizontale staven door hun ontwerp met 
holle ruimten die voor dit gebruik zijn bedoeld.

Specificaties

HYDROPACK® is een “alles-in-één” gepatenteerd 
product dat gebruikt wordt voor extensieve 
groendaken. Het bevat al de essentiële 
componenten drainage, filter, substraat en 
voorgekweekte beplanting) en beschikt over 
een aanvullende permanente waterreserve 
om uitdroging van het complex te verhinderen. 
HYDROPACK® is samengesteld uit:

  Trays gemaakt van zwart 100% gerecycleerd 
HDPE, maat 400x600x90mm, met waterreserve 
van 8l/m2, 500 draineergaten / m2. Stevige 
bevestigingsklemmen tussen de modules 
waarborgen een modulaire onderlinge 
positionering die het water in staat stelt om van 
tray tot tray te circuleren.

  Lichtgewicht drainage i.D. LITE A van 
Vegetal i.D.: natuurlijke kleikorrels vervaardigd 
door verhitting in oven, rotbestendig. 
Granulometrie 8-20mm, dichtheid: 340/m3, 
waterabsorptie bij 24u = 47%.

  Filterdoek i.D. FILTRE, nonwoven textieldoek 
van 120g/m2, doorlaatbaar, scheurbestendig en 
rotbestendig.

  Substraat i.D. FLORE van Vegetal i.D.: blend 
voor groendaken die optimale doorlaatbaarheid 
waarborgt, zowel als waterretentie en 
levensduur. Granulometrie tussen 2 en 12mm. 
Organisch gehalte = 5% per gewicht. Capaciteit 
waterretentie: 40% per volume. Volledig 
gesatureerd gewicht 1400kg/m3. pH = 7

  80% minimum levende plantenbedekking bij 
levering, in ofwel type Vegetal i.D. i.D. SEDUM 
of i.D. MIX-FLORE.
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SYSTEEMTECHNIEK REGENWATERBEHEER 
VIA GROENDAK: STOCK & FLOW®

Regenwater beheer
GROENDAKEN VAN DE INTELLIGENTE GENERATIE

3

De functies van 
STOCK&FLOW® 

De krachtlijnen van STOCK&FLOW® :

1.  VERHOGEN van de CAPACITEIT 
aan wateropslag op daken

2.  Het WAARBORGEN van een 
(constante) DEBIETCONTROLE 
die proactief bepaald wordt 
volgens de noden van de 
opdrachtgever

3.  Het VERMINDEREN van de 
hoeveelheid afgevoerd regenwater

Demande 
d’intervention

1

3ORDONNANCEMENT
LOGICIEL G2   

4
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Guaranteed 
constant

flow

OVERSTROMING

constant
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gewaarborgd

Het enige groendak dat een constante afdracht van water verzekert tot 1l/s/ha
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1  HYDROPACK® 
“Alles-in-één” voorgekweekte groendakmodule, 
geleverd klaar voor gebruik

  10 jaar werldwijde ervaring
  Ruim 500.000 m2 geplaatst
  Meerdere beplantingsopties
  Design afgestemd op STOCK&FLOW® 

2  WATEROPSLAGMODULE
BUFFERT to 110l water per m2

  Permanente (10l/m2) en tijdelijke buffer 
(2 varianten in reservoirs: 50 of 100l/m2) 
opgebouwd in gerecycleerde kunststof
  Vermindert, in combinatie met het capillair 
irrigatie systeem en de debietregelaar de 
afvoercoëfficient van het dak.
  Systeem van onderling communicerende en 
verplaatsbare compartimenten met speciaal 
ontworpen connectie-systeem
  Zeer eenvoudig te installeren op nieuwe 
gebouwen, en ook inzetbaar voor renovaties
  Grote toegevoegde waarde vergeleken met 
ondergrondse wateropslag.

3  GEPATENTEERDE DEBIETREGELAAR
Gewaarborgd constant afvoerdebiet tot 1l/s/ha

  Instelbare afvoer van 1 tot 10l/s/ha
  Het afgevoerde water wordt gefilterd en 
gezuiverd
  Door het communicerende systeem van de 
modules volstaat 1 enkele regulator om een 
serie van modules aan te sturen (wij helpen u 
met de berekening)

4  CAPILLAIR IRRIGATIE SYSTEEM
  Het gestockeerde water wordt door de planten 
hergebruikt door opname via de wiek.
  Verhoogt de verdampingsratio waardoor minder 
water naar de bodem of kanalisaties wordt 
afgevoerd
  De nood aan irrigatie verlaagt of irrigatie wordt 
zelfs overbodig

TOEPASSINGSGEBIED:

  Op dakmembranen die compatibel zijn met 
een groendaksysteem
  Niet-toegankelijke daken met hellingsgraad 
tot 10%
  Nieuwbouw en renovatie

Het werkingsprincipe van 
STOCK&FLOW®

De oplossing voor regenwaterbeheer via 
groendak, STOCK & FLOW® is opgebouwd uit 
2 modules die naadloos aansluiten op elkaar: 
de voorgekweekte plantentray HYDROPACK® 
en de dynamische wateropslagmodule. Beide 
modules, ontwikkeld en ontworpen door 
Vegetal i.D. zijn gepatenteerde artikels.
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Vergelijking tussen Stock en Flow en bestaande alternatieven

ONDERGRONDSE

DAKOPLOSSINGEN

Onbedekt / 
Met grind

retentiedak
Oplossingen extensief groendak

conventioneel STOCK&FLOW®

Permanent water reservoir - -

Tijdelijk water reservoir -

Debietvertrager -

Afvoerdebiet controle - - - -

Afvoercoëfficient            (  )*  (  )**

Bouwkost €€€ - - - -

* In functie van de technische kenmerken van de vegetalisering - ** varieert naargelang de plaatselijke neerslag

De voordelen van STOCK&FLOW® samengevat

STOCK&FLOW® 

HET ENIGE “4 IN 1” GROENDAK SYSTEEM

Verbetert het vertragingse�ect bij neerslagpieken
Houdt de afvoer onder controle

Retentie
van neerslag 
op het dak

Constant 
afvoerdebiet 

(1l/s/ha)

Een groenere 
stedelijke 
omgeving

Verdamping 
helpt tegen 

hitte-eilanden

Aantrekkelijk. Meer stedelijke biodiversiteit
Minder hitte-eilanden, minder opwarming van het klimaat

Enhanced stormwater surge delaying e�ect
Controlled runo�

Water 
stored on 
the roof

Constant 
discharge 

rate (1l/s/ha)

Greener 
urban 
environment

Improved
evapo-

transpiration 

Attractive and enhances urban biodiversity 
Fewer heat islands

3
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HELLENDE GROENDAKEN

De Vegetal i.D. oplossingen 
voor groentechnieken op 20 tot 
200% helling

Groendaken worden vaak geassocieerd met platte 
daken. Die beeldvorming is begrijpelijk: platte 
daken maken de meerderheid uit van de realisaties 
tot nog toe, omdat ze technisch het meest voor de 
hand liggen. 

Vanuit ecologisch of urbanistisch oogpunt komt 
nochtans nagenoeg ieder gebouw in aanmerking 
om zijn grijze ‘voetafdruk’ op grondniveau te 
compenseren met een extensief groendak, 
ongeacht de hellingsgraad. Het vegetaliseren van 
hellende daken verdient proportioneel aandacht 
en zelfs prioriteit wanneer in kaart gebracht wordt 
welk potentieel aan dakoppervlakte vandaag 
onbenut blijft in steden en gemeenten. 

Het straatbeeld van onze dorpen en de skyline 
van onze steden zou in de perceptie aanzienlijk 
groener kunnen scoren door het vegetaliseren 
van hellende daken- meer nog dan met platte 
groendaken. Naarmate we die opportuniteit 
aangrijpen, nemen ook de ecologische voordelen 
toe op grote schaal: vermindering van de 
hitte-eilanden, waterbuffering, thermische en 
akoestische isolatie, langere levensduur van de 
dakbedekking, extra biotopen voor flora en fauna, 
natuurlijke afbraak van CO2. 

Voor IEDER type dak en in 
alle situaties de geschikte 
groentechnieken
Dankzij de evolutie van technieken in groendaken, 
is het vandaag perfect mogelijk om groendaken in 
helling aan te leggen, zelfs op steile dakvlakken. 
Vaak integreren groene hellingsdaken het 
gebouw zeer goed in het landschappelijk kader, 
bovendien met het aantrekkelijke voordeel dat de 
meerwaarde van dit type groendak meteen tot een 
knappe blikvanger wordt.

Grote dakvlakken

Kleine daken

Welvingen en koepels

Bijzondere vormgevingen Hydropack op membraan met steunlatten 
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Met een groendak in helling afficheert de 
bouwheer op bijzondere en concrete wijze zijn 
waardering voor een vegetale en natuurlijke 
habitat, een waardevolle bijdrage tot het groene 
urbanisme.

De technische oplossingen van Vegetal i.D. voor 
groendaken op steile hellingen, hebben betrekking 
op toepassingen van meer dan 20%, tot zelfs 
200%, en zijn op grote schaal getoetst aan de 
praktijk, met een aangepast lastenboek en dito 
plaatsingsvoorschriften.

HYDROPACK®, een totaaloplossing 
die tegemoet komt aan de 
leefomstandigheden van een 
groendak op helling.
De vegetalisering van hellingsdaken vergt een 
specifieke systematiek vanwege de risico’s van 
erosie (substraatlaag en plantlaag) et de afdracht 
van neerslagwater, uitdroging. Ook wind en 
turbulenties zijn factoren die om een degelijke 
bevestiging vragen.

EROSIE VAN DE PLANTLAAG

Het risico van vegetale erosie wordt vooral 
benadrukt in de fase van doorstart en inworteling 
van de planten in de substraatlaag. Het is dan ook 
logisch dat begroeiingssystemen zoals inzaaien 
of plugplanten minder efficiënt werken voor 
projecten op helling. Oplossingen die vooraf zijn 
gekweekt en ingeworteld in de plantenkwekerij 
zijn aanbevolen, in het bijzonder HYDROPACK®, 
waarvan de plantentray van bij de eerste 
pennentrek werd ontworpen voor installatie op 
hellingsdaken.

EROSIE VAN HET SUBSTRAAT

Bij hevige neerslag en wolkbreuken mag geen 
substraat wegspoelen. De HYDROPACK® trays 
zijn zodanig gecompartimenteerd dat het substraat 
stevig verankerd blijft. Op hun beurt zijn de trays 
ontworpen om op het dak bevestigd te worden op 
steunlatten of andere verankeringssystemen die 
door de studiediensten binnen Vegetal i.D. voor 
deze toepassingen specifiek ontwikkeld werden. 
Voor grote projecten met diverse hellingsgraden 
zijn ook gecombineerde technieken uitvoerbaar, 
waarbij Vegetal i.D. voorgekweekte plantentapijten 
kan integreren met specifieke systeemopbouw 
voor hellingen. 

BEWATERING

In de meerderheid van de gevallen, wordt 
de waterreserve van een groendaksysteem 
verminderd door de helling. De mogelijke 
noodzaak van een irrigatievoorziening wordt 
op verzoek bestudeerd en bemeten door de 
studiedienst van Vegetal i.D., die hiervoor de 
expertise en de systemen in huis heeft. 

Ook in het geval van een irrigatie-situatie biedt 
HYDROPACK® het voordeel dat de waterreserves 
tussen de trays onderling communiceren en dus 
optimaal verdeeld worden.

WIND EN STORM 

HYDROPACK® zijn gedesigned en geëngineerd 
met rigiditeit in het achterhoofd. Ze bevatten 
langse uitsparingen in de onderzijde die erop 
voorzien zijn om ze vast te klikken op geschikte 
steunlatten. Verder zijn HYDROPACK® opgebouwd 
uit stevige, relatief onbuigzame kunststof die enkel 
ruime glooiingen volgt maar die niet doorbuigt 
tussen dakprofielen met reliëf. Het gewicht per tray 
is iets zwaarder dan gemiddeld, wat de opwaartse 
winddruk compenseert. 

Montagesystemen tot 200% helling 

3
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Ten slotte worden ze 
onderling vastgeklikt 
in twee richtingen met 
stevige mannelijk-
vrouwelijk verbindingen 
waardoor de onderlinge 
cohesiekracht en gewicht 
nogmaals betere weerstand 
biedt tegen turbulenties. 
Optioneel is, voor extreme 
omstandigheden, bovendien 
een bindraster beschikbaar 
dat de trays nagenoeg 
onzichtbaar overkoepelt en 
verbindt, en ook hier zijn in 
de HYDROPACK® standaard 
bevestigingspunten voorzien. 
Werkelijk ieder detail in het 
HYDROPACK® design is dus 
voorzien op een duurzaam 
leven op hellingsdaken.

VERZORGING

Een groendak op helling heeft baat bij een 
minimale zorg die samengevat neerkomt op: snoei-
en wiedbeurt, irrigatie en het nazicht ervan (indien 
nodig), toevoegen van wat langzame mestkorrels. 
Een kleine jaarlijkse discipline die een wereld van 
verschil maakt voor een vitaal groendak.

 

ARCHITECTURALE VRIJHEID

De resultaten zijn in de praktijk bijzonder flatterend. 
Voor ieder denkbaar type architecturale creativiteit 
in het dakthema: plat, hellend, koepel, glooiiend, 
of combinaties van meerdere types… voor ieder 
daksilhouet heeft Vegetal i.D. de groentechniek. 
Contacteer ons met uw project.

Druktesten Hydropack toepassing hellingsdak



MAATSCHAPPELIJKE ZETEL:

Vegetal i.D.
Le Prieuré - 2 place de l’église - F 41160 MOISY - FRANCE

Tel : +33 (0) 254 827 876 - Fax : +33 (0) 254 820 729
Email : info-benelux@vegetalid.com

www.vegetalid.com


