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EDITORIAL:
Greenwashing …

Beste lezers,
Groen is hot! We zijn ons ervan bewust dat de bebouwde omgeving
groener kan en moet. Steeds vaker zien we meer groen om het gebouw,
op het gebouw en in het gebouw.
Dat groen een positief effect heeft is zo langzamerhand wel duidelijk. Er zijn al diverse onderzoeken gedaan naar het effect van groen
in stedelijk gebied en zelfs op de gezondheid. We weten allemaal dat
groen goed is voor de luchtkwaliteit en dakbegroeiing goed is voor
waterbuffering.
Toch krijgen we vaak de vraag; wat levert een groendak nu eigenlijk op in euro’s? Deze vraag is momenteel nog moeilijk te becijferen.
De maatschappelijke baten zijn op dit moment groter dan de private
baten. Het enige wat we hard kunnen maken is dat een groendak water
vasthoudt en gereduceerd weer afgeeft. De overige voordelen zijn
aannames en nog niet goed onderzocht. Zo isoleert een groendak niet
maar reguleert warmte en koude schommelingen, dus geen RC-waarde.
Een groendak vangt fijnstof op maar de mate in hoeveel dit wordt
gedaan word is sterk afhankelijk van de ligging en hoogte van het dak
maar ook het type beplanting wat toegepast is.
Is een groendak dan helemaal niet duurzaam? Natuurlijk wel, groen in
plaats van beton is in ieder geval al duurzaam maar de manier waarop
is ter discussie te stellen. Wanneer het toegepast wordt omdat ‘men
nog wat aan duurzaamheid moet doen’ zijn we bezig met Greenwashing. Groene daken en groene gevels zijn een onderdeel van het geheel, een groen gebouw, een groene stad, een groene gebruiker.
Er komen nog interessante jaren aan voor de bouwwerkbegroeners!
Veel leesplezier

Henk Vlijm
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HOOFDTHEMA:
Helemaal volgens de trend –
de begroeiing van gevels
Gregor Zorn

Gevels met begroeiing zijn vanaf grote afstand te
zien en vallen direct op. Het aantal vierkante meters
van begroeide oppervlakken van gevels is kleiner
dan dat van begroeide daken, maar elk gevelbegroeiingsproject is wel iets bijzonders. Juist gevelbegroeiing zorgt voor een kenmerkend accent van een
gebouw. Vaak noemt men dit aangelegde groen
terecht „kunst aan het gebouw“. Er is veel oppervlak
dat nog niet gebruikt wordt en er zijn heel wat
redenen om gevelbegroeiing toe te passen.

1
Begroeide gevels en muren bieden
heel wat voordelen
• Vormgevingselement van de architectuur,
image-reclame en „visitekaartje“.
• Verbetering van het stedelijk en ruimtelijk klimaat en van de woonomgeving.
• Geluiddemping en vermindering van echo.
• Vermindering van grote hitte en smog.
• Luchtbevochtiging.
• Beschermende omhulling voor het gebouw en
klimaatregeling van het gebouw: warmte-koude
regulatie in zomer en winter.
• Binding van fijnstof.
• Filtering van schadelijke stoffen.
• CO2-binding en zuurstofproductie.
• Vergroting van de biodiversiteit in de stad.
Leefruimte voor flora en fauna.
• Bescherming tegen graffiti.

2
Aan de grond en aan de gevel gebonden
begroeiingssystemen
De genoemde positieve effecten gelden voor alle
soorten gevelbegroeiingen. Deze kunnen
in twee hoofdcategorieën worden onderverdeeld:
• Aan de grond gebonden begroeiingssystemen
(gevelbegroeiing ingeplant in de volle grond)
• Aan de gevel gebonden begroeiingssystemen
(gevelbegroeiing zonder aansluiting aan de
grond)
De tabel hieronder laat de verschillen zien.
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Aan de grond gebonden begroeiingssysteem

Aan de gevel gebonden begroeiingssysteem

Vergelijking van aan de grond gebonden en
aan de gevel gebonden begroeiingssystemen
Aan de grond gebonden begroeiingssystemen

Aan de gevel gebonden begroeiingssystemen

Aansluiting aan de
grond

noodzakelijk; afhankelijk van de omstandigheden van
plaatselijke grond of substraat

Geen aansluiting aan de grond; afhankelijk van het
systeem met toepassing van substraat, vlies
enz. als groeimedium voor de planten

Watervoorziening

Door natuurlijke neerslag

Kunstmatig bewateren noodzakelijk

Voedingsstoffenvoorziening

In de regel vanuit de grond, bijmesten mogelijk

Kunstmatige voedingsstoffenvoorziening
noodzakelijk

Plantengebruik

Klimplanten, daardoor beperkte soortenrijkdom

Grote keuze aan geschikte vaste planten en kleine
heesters

Sluiting van het
oppervlak en optisch
verschijningsbeeld

In de regel een proces van enkele jaren totdat het
groen het oppervlak bedekt; vormgeving met planten
beperkt

Gesloten vegetatiebeeld binnen een jaar;
vele verschillende mogelijkheden in vormgeving

Bouwkundige
voorwaarden

Voldoende verankeringen van de klimhulpmiddelen
met betrekking tot de statica

Gevelconstructie die volstaat met betrekking tot de
belasting

Verzorging en
onderhoud

Noodzakelijk, ca. 1 – 2 keer per jaar

Hoge inspanning voor verzorging, ca. 4 – 8 keer per
jaar

Techniek

Niet noodzakelijk

Noodzakelijk: stroom- en wateraansluiting

Kosten

Afhankelijk van de bevestigingstechniek, relatief
beperkt

Duidelijk hoger dan bij aan de grond gebonden
systemen
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3
Optigroen systeem „gevelbegroeiing“
– Voorbeeld van een aan de gevel gebonden systeem
3.1 Systeembeschrijving
Het Optigroen systeem „gevelbegroeiing“ is een
aan de gevel gebonden systeem voor begroeiing op
basis van substraat. De basis van het systeem is een
met substraat gevuld, hoogwaardig cassettesysteem van aluminium dat vooraf gevuld is en indien
gewenst met beplanting wordt aangeleverd.
In tegenstelling tot de aan de grond gebonden gevelbegroeiingssystemen kunnen met het Optigroen
systeem „gevelbegroeiing“ heel gericht vormen en
kleuren worden aangeplant.
3.2 Bijzonderheden van de „gevelbegroeiing“
• Grote flexibiliteit in de kleur en de afstrooilaag
aan de voorzijde van de aluminium gevelkorf:
in alu naturel, lava-bruin of in alle RAL-kleuren.
Vulling bijvoorbeeld met puimsteen (wit), lava
(bruin), tufsteen (beige-bruin) of steensplit
(rood).
• Sierlijk beeld, ook vanaf de inbouw (zoals in het
begin of in de winter). De gevelkorven worden
omrand door een aluminium lijst, waarmee een
aantrekkelijk totaalbeeld wordt gecreëerd.
• Naast de in serie vervaardigde gevelkorven is
maatwerk ook per project mogelijk.
• Extreem weerbestendig tegen UV-straling en invloeden van vorst en wind.
• Niet brandbaar.
• Eenvoudige inbouw van de gevelkorven en snelle
montage.
• Substraatcultuur met vele voordelen: betere
vorstbestendigheid van de planten, grotere wateropslag en vochtretentie.
• Vooraf gecultiveerde, beplante gevelkorven zijn
mogelijk, maar niet noodzakelijk; dus grotere
flexibiliteit.
• Grote variëteit aan planten. Deze kunnen ter
plekke worden toegepast, indien gewenst volgens een beplantingsplan.

• De gevelkorf, de planten en de druppelbewatering kunnen onafhankelijk van elkaar van de
gevel worden gedemonteerd en worden hergebruikt.
3.3 Uitgangspunten voor het ontwerp, bouwkundige voorwaarden en montage
De gevelbegroeiingselementen worden aan de muur
bevestigd volgens het principe van de voorzet, van
achteren beluchte gevel. Basisvoorwaarde voor de
bouw van de „gevelbegroeiing“ is een geschikte
gevelconstructie die minimaal 83 kg/m² aan extra
belasting kan opnemen. Aan deze constructie worden de ophangrails gemonteerd en afgesteld. De ophangrails kunnen, als dat bouwkundig mogelijk is,
rechtstreeks aan de muur of aan draagrails worden
gemonteerd. Optigroen levert de vooraf vervaardigde, d.w.z. met substraat gevulde voorziene elementen voor gevelbegroeiing. Afhankelijk van de wensen
worden de elementen met of zonder beplanting
aangeleverd. Als aan de bouwkundige eisen en de
voorwaarden met betrekking tot de statica wordt
voldaan en de horizontale draagrails gemonteerd
zijn, kan de systeemoplossing „gevelbegroeiing“ eenvoudig en snel worden aangelegd.
In principe dienen bij elk ontwerp voor een project
de volgende zaken in acht te worden genomen:
• Geschikte ondergrond voor bevestiging
• Extra belasting aan de gevel, met inbegrip van
windbelasting
• Toevoer van stroom en van water
• Latere verzorging (toegang, toevoer van stroom
en van water)
Verdere informatie:
www.gevelbegroeiing.net

TIP!
Bij onze Nederlandse franchisepartners kan op
afspraak een voorbeeldoppervlak van het Optigroen
systeem „gevelbegroeiing“ worden bezichtigd.
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Technische gegevens over het Optigroen
„Gevelbegroeiing“ systeem
Materiaal
Kleur
Hoogte*
Breedte*:
Diepte*:
Gewicht*

90 mm

Aluminium
naturel, lava-bruin of volgens RAL
1000 mm
600 mm
60 mm (excl. de ophangrail van 3 cm)
50 kg cassette**
minstens 83 kg/m²**

5

4

6

5
3

6

2
9

*

Maten en gewicht van het standaard element. Andere
afmetingen zijn mogelijk afhankelijk van het project.
** Waterverzadigd afhankelijk van de vulling
1

Bevestigingstechniek
Ophanging in horizontale ophangrails (van aluminium) die op het gebouw zijn voorgemonteerd

3
4
5
6

Speciaal absorptie- en capillair vlies
voor wateropslag en -verdeling

7
8
9
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Planten
Geschikte soorten van het Optigroen plantenassortiment voor buitenbeplanting, met en/of zonder
beplantingsplan
Bewateringstechniek en voedingsstoffenvoorziening
Een in de handel gebruikelijke bewateringstechniek
op maat voor het project is noodzakelijk. Elektronische controle van de bewateringsinstallatie op
afstand is mogelijk

4

1000 mm

Vulling
Speciale substraten voor gevelbegroeiing met
20 liter/m2 waterbuffering.
De voorste laag achter het rooster kan door toepassing van verschillende steenafwerkingen in kleur
worden gevarieerd. Voorbereide plantkorf voor een
betere doorwortelbare ruimte

Ophangrail
Plantkorf
Draagrail
Druppelbewatering
Gevelcassette
Absorptie- en capillair vlies
Afvoergoot
Aluminium frame
Luchtspouw

2

5

1

3

90 mm
7

1

60 mm
30 mm

7

3

Pagina 10 . Editie 1/2011

ProJECTPRESENTATIE 1
Parkeren onder bomen
Architectuur & dakbegroeiing

Begin 2007 werd Optigroen benaderd door Janssen de Jong Infra om mee te denken over één van
Nederlands grootste dakpark, het park bovenop de
Odaparking in Sittard. Het moest een 18.000 m2
groot park worden met bomen en gazon.
De super moderne éénlaagse ondergrondse parkeergarage is met zijn 645 parkeerplaatsen de grootste
in zijn soort in Limburg. De Odaparking is onderdeel van het project Zitterd Revisited waarmee de
gemeente Sittard-Geleen het vestigingsklimaat wil
verbeteren.
Om bomen van zekere hoogte te kunnen planten is
een opbouw van 100 cm aangehouden.

Vanaf het betondek is een 2- laagse verkleefde
wortelwerende bitumen aangebracht. Daar overheen
een beschermdoek van 500 gram, drainage-bufferplaten, filterlaag en vervolgens daktuinsubstraat
verdeelt in 2 lagen.
Er is gebruik gemaakt van 2 substraten. De eerste
60 tot 80 cm is opgebouwd uit een zogenaamd
ondersubstraat. Dit substraat is minder organisch
waardoor er geen ongewenste verrottingsprocessen
en een te hoge capillaire werking in de onderlagen
kan ontstaan. Vervolgens er een toplaag van 20
cm bovensubstraat aangebracht. Deze toplaag is
rijk aan organisch materiaal maar toch drukstabiel.
Het hogere organisch gehalte zorgt ervoor dat het
gazon in goede conditie blijft en tevens voor het
naar het dieper gelegen substraat uitspoelen van
voedingstoffen. Hiermee word de natuurlijk zo dicht
mogelijk benaderd.
De bomen zijn onder in de plantgaten verankerd
middels een betonplaat met ankerogen. Doormiddel
van onverrotbare spanbanden zijn de kluiten vast
gezet aan de betonplaat om omwaaien te voorkomen. Rondom de kluit is een irrigatieslang geplaatst
om in tijden van extreme droogte handmatig de
bomen van water te voorzien. Als er geen toegangen
naar de parkeergarage waren zou men geen idee
hebben dat onder het park een compleet gebouw
schuilt gaat.

Bouwjaar:
2007/2008
Opdrachtgever:
Janssen de Jong Infra Meerssen
Oppervlakte:
18.000 m2
Zie voor meer informatie hierover:
www.optigroen.nl
Fotos: Optigroen
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ProJECTPRESENTATIE 2
Central Park Praha, Praag
Architectuur & dakbegroeiing

Aan de grens tussen Žižkov en Vinohrady in het
stadsdistrict Praag 3 is in de nabijheid van het historische stadscentrum in de laatste jaren met Central
Park Praha een nieuwe woonwijk ontstaan.
De ontwerpen van het ook buiten de Tsjechische
landsgrenzen bekende project zijn voorgelegd door
de architecten Jaroslav Wertig, Boris Redtschenkow
en Prokop Tomášek van Atelier A69. Hun project is in
internationale concurrentie met 27 andere werken
als het beste voorstel geselecteerd. Hoogwaardige
architectuur met heel aantrekkelijke buitenruimten
en innovatief vormgegeven binnenruimten met
een hoge standaard is verbonden met ecologische
gezichtspunten en voor energie gerealiseerde

rendabiliteit. Er zijn verscheidene woonvarianten
voor residentiewoningen met een oppervlak van 45
tot 250 vierkante meter, naar keuze met uitzicht
over het panorama van Praag of qua directe woonomgeving geïntegreerd in het park.
Een belangrijk en duidelijk zichtbaar aspect van het
nauw met de natuur verbonden ontwerp zijn de extensief begroeide buitenmuren van de woningen in
een rij. De dakbegroeiing verbindt de randgebieden
van het park met de woongebouwen en creëert een
naadloze groene overgang. Het tapijt van planten
draagt door zijn ecologische en esthetische eigenschappen in belangrijke mate bij aan de verbetering
van de levenskwaliteit en het microklimaat in het
gehele wooncomplex.

Bouwjaar:
Opdrachtgever:

2008/09
CP Praha s.r.o., Praag
CPP Development s.r.o., Praag
Architect:	A96 Architects, Praag
AED Projekt, Praag
Hoofdaannemer: Geosan Group, Praag
Groendakopbouw:	Optigroen systeemoplossing
„hellend dak“ type T
Zie voor meer informatie hierover:
www.optigroen.nl
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Fotos: Optigroen
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Schadegeval deel 5
Faalkansen verminderen
D r. G u n t e r M a n n

De eerste en belangrijkste stap op weg naar een
duurzaam functionerend groendak is de nauwkeurige vaststelling van wat de wensen zijn. Duidelijk
moet zijn, welke voorstellingen de klant heeft over
de toepassing en het eindbeeld van zijn dakbegroeiing. Deze eisen en de eventueel al aanwezige
bouwkundige omstandigheden zijn de basis voor het
verdere ontwerp van het groendak.
Hierna worden de belangrijkste aanwijzingen voor
het ontwerp en daarmee ook aandachtspunten voor
potentiële schade aangegeven en beknopt toegelicht. In aanvulling hierop moeten de omstandigheden met betrekking tot een project in acht worden
genomen.
1. Wortelwering
De dakisolatie resp. de aanvullende wortelwering
bij reparaties moet wortelwerend zijn uitgevoerd
volgens de FLL-richtlijnen of de norm prEN 13948.
Wortelstokvormende planten zoals bamboe en riet
moeten in principe niet worden gebruikt.
2. Dakbedekkingsconstructie
Bij dakbegroeiingen en daktuinen is het aan te bevelen een volledig verkleefde dakbedekkingsconstructie te plaatsen. Bij intensieve daktuinen is zelfs een
omkeerdak aan te bevelen waarbij de omkeerisolatie
als extra bescherming van de dakbedekking kan dienen. Waarneer er bij een extensieve dakbegroeiing
gekozen word voor een warmdak constructie is het
aan te raden deze te voorzien van compartimenten.
3. Extra belasting van het oppervlak
Extensieve begroeiingen wegen in de regel 80 –
170 kg/m², lichtgewicht varianten zelfs slechts
circa 50 kg/m² (bijv. Optigroen „lichtgewicht dak“).
Intensieve dakbegroeiingen hebben een permanente
belasting vanaf ca. 300 kg/m².

Deze gegevens hebben betrekking op de waterverzadigde toestand met vegetatie. De belasting door
sneeuw dient afzonderlijk te worden berekend,
evenals de gebruiksbelasting bij beloopbare en
berijdbare daken.
4. Hellingsgraad/dakhelling
Dakhellingen van 0° tot ongeveer 30° zijn goed
geschikt voor dakbegroeiing. Ervaren aanbieders van
systemen en vakbedrijven realiseren in bijzondere
gevallen ook steile daken met een helling van 45°
– 90°. Vanaf een dakhelling van 15° dienen schuifbeveiligingsmaatregelen tegen het wegglijden van
het groendak te worden aangebracht. Bij intensieve
begroeiing zijn in verband met de benodigde waterstuwing daken met geen tot weinig afschot mogelijk, bij extensieve begroeiing zijn eerder daken met
een afschot van van 1 – 2% aan te bevelen. Bij
extensieve begroeiing op daken zonder helling met
plasvorming dienen tegenmaatregelen te worden
gepland. Voor begaanbare en berijdbare daken is een
minimale helling van 2 – 3% noodzakelijk.
5. Windbelasting en beveiliging tegen wegwaaien
Bij los aangebrachte dakbedekkingen dienen minimumgewichten (ballast) tegen opwaaien in acht te
worden genomen. Het gaat hierbij in het bijzonder
om hoek- en randgedeelten. Als de dakbedekking
mechanisch is bevestigd en daardoor geen ballast
ter bescherming noodzakelijk is, dient de laagopbouw van het groendak toch beveiligd zijn tegen
wegwaaien. Dit betreft vooral hoge gebouwen resp.
gebouwen die blootstaan aan wind. Afhankelijk van
het project dienen maatregelen zoals een verhoogde
dakrand, verzwaring van het groendak en/of vegetatiematten aanbrengen, te worden genomen.
(lees verder op p. 17)
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„begroeiing van lichtgewicht daken“:
Optigroen licht substraat type L

Vooral voor de begroeiing van steile
daken zijn een goed ontwerp en vakkundige uitvoering van belang

Aan wind blootgestelde gedeelten moeten beschermd worden tegen wegwaaien, bijvoorbeeld door grasbetonstenen
en vegetatiematten

Pagina 16 . Editie 1/2011

Wateropslag en drainage in één:
Optigroen Drainage-bufferplaat FKD 40

Bescherming tegen vallen dient in de
bouw- en gebruiksfase aanwezig te zijn
– hier Optisafe type Liner

De combinatie van zonne-energie en
dakbegroeiing dient goed te worden
afgestemd: „SolarGroendak“
Fotos: Optigroen
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6. Brandveiligheidsvoorschriften
De per land verschillende voorschriften voor
brandveiligheid dienen in acht te worden genomen;
begroeide daken gelden als „harde dakbedekking“.
Vóór dak- en raamopeningen dienen in de regel
grind of tegels te worden aangebracht.
7. Afwatering/drainage
De afwatering van het dak heeft evenals bij niet begroeide daken plaats via dakafvoeren of goten. Ook
kunnen onder bepaalde voorwaarden (o. a. functionerende drainage) drukafwateringssystemen zoals
Pluvia worden toegepast.
Bij het ontwerp dienen de volgende punten in acht
te worden genomen:
- de afvoerkengetallen van begroeide daken afhankelijk van opbouwhoogte, helling en gebruikte
producten
- de voldoende gedimensioneerde drainagelaag en
de daarop afgestemde overgang naar de controleschacht resp. naar de afwateringsvoorziening (bijv.
Triangel watergeleidingssysteem).
8. Laagopbouw afhankelijk van het doel van begroeiing resp. de wijze van gebruik
Voordat men de laagopbouw en daarmee ook de
desbetreffende opstandhoogtes en aansluitingen op
opgaand werk vastlegt, moet eerst vaststaan, wat de
wijze van gebruik en het doel van de begroeiing is.

11. Toegang tot het dak
Even belangrijk is het waarborgen van een probleemloze toegang tot het dakoppervlak in elke fase
van gebruik.
11. Afstemming met andere gespecialiseerde
werkzaamheden
Een groendak kan vaak niet meer geïsoleerd worden
bekeken. Mogelijke combinaties met zonne-energie
(bijv. SolarGroendak) resp. hergebruik van water
(bijv. retentiedak) moeten in acht worden genomen.

Normen , richtlijnen en hulpmiddelen bij
werkzaamheden
- FLL: Richtlijn voor het ontwerp, de uitvoering en
de verzorging van dakbegroeiingen (richtlijn voor
dakbegroeiing).
- FLL: Aanbevelingen voor het ontwerp en de bouw
van verkeersoppervlakken op bouwwerken.
- FLLL/FBB):
Aanwijzingen voor de verzorging en het onderhoud
van begroeide daken.
- Norm DIN 18531 (bij extensieve begroeiingen).
- Norm DIN 18195 (bij intensieve begroeiingen).
- Optigroen ontwerphandleiding voor dakbegroeiing
- SBR Dakbegroeiingsrichtlijn, uitgave 2006
- SBR Daken in het groen, uitgave 2007
- SBR Dakbestratingsrichtlijn, uitgave 2009

9. Wateraansluiting/bewatering
Ook extensieve begroeiing heeft in de groeifase
water nodig. Om die reden dienen wateraansluitingen op het dak in het ontwerp te worden meegenomen. Voor intensief begroeide daken is waterstuwing
in de drainagelaag met automatische bewatering
mogelijk. Daarmee wordt de extra voorziening voor
bewatering geoptimaliseerd.
10. Bescherming tegen vallen
Maatregelen ter bescherming tegen vallen moeten
bij mogelijke valhoogtes vanaf 2,5 meter onderdeel
zijn van het ontwerp en vallen onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever resp. de
ontwerper. Dit betreft zowel de bouwfase als de
latere verzorgingsfase. Aan te bevelen zijn systemen
voor bescherming tegen vallen die door verzwaring
in positie worden gehouden (bijv. OPTISAFE) en
waarbij niet de dakconstructie hoeft te worden
doorboord.

Samenvattend
Een goed ontwerp is van groot belang. Het gebruikte materiaal en de kwaliteit van uitvoering zijn
eveneens heel belangrijk. Ervaren vakbedrijven en
gevestigde aanbieders van systemen (bijv. het Optigroen partnersamenwerkingsverband) met vele jaren
ervaring en uitgebreide referenties zijn een solide
basis voor een goed resultaat.

Aanvullende informatie:
www.optigroen.nl
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In het kort

„Retentiedak type Meander“
als 3-D-animatie op het internet

Social Media

Groene Gevel Symposium

Het Optigroen Meandersysteem is
speciaal voor de gecombineerde
toepassingsgebieden „afvoervertraging en drainage“ ontwikkelt.
Overtollig water wordt in de kamers van de Optigroen Meanderplaat verzameld en via bochtige
lijnen van de ene kamer naar de
andere geleid.
Hierbij wordt het stromingstraject met het 10-voudige verlengd
en wordt de duur van het afvoeren extreem vertraagd. De voor
planten beschikbare duurzame
wateropslag is maximaal ongeveer
17 l/m2. Deze innovatie is aan de
hogeschool Wiesbaden/Geisenheim in overeenstemming met
de FLL-procedure getoetst. Bij
een 0°-dak heeft de opbouw met
6 cm Optigroen substraat type E
een afvoerkengetal C van maar
0,08. Dat houdt in dat de piekafvoer met 92% wordt verminderd.
De opbouw en het functioneren
daarvan wordt nu getoond in een
3-D-computer- animatie op het
internet.

Optigroen is te volgen via Twitter. Al meer dan 850 personen en
bedrijven volgens ons. Via Twitter
houden we u op de hoogte van
interessante projecten, weetjes,
onderzoeken en marktontwikkelingen. Optigroen is te vinden
op diverse Social media kanalen.
Volg ons ook via

Samen met de Koninklijke Ginkel
Groep en een aantal systeemleveranciers zal Optigroen een presentatie houden over de eigenschappen van ons gevelsysteem
op het Groene Gevel Symposium.
In dit symposium zullen de technische- en esthetische aspecten van
verschillende binnen- en buitengevelsystemen centraal staan. Na
deze middag bent u volledig op de
hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van Groene
Gevels. Het doel van deze middag is om u, als geïnteresseerde,
de mogelijkheid te bieden om de
Groene Presentatiegevel te komen
bewonderen en de verschillende
presentaties van leveranciers van
de aanwezige groene gevelsystemen bij te wonen. Deelname aan
dit symposium is weer mogelijk in
september. Aanmelden is verplicht
via de website www.ginkelgroep.
nl of middels de mail
bijeenkomst@ginkelgroep.nl
Aan aantal deelnemers is een
maximum gesteld dus wees op tijd
voor uw aanmelding!

www.optigroen.nl

Youtube:
www.youtube.com/user/
optigreen
Twitter:
www.twitter.com/groenedaken
Middels deze Social Media kanalen
houden wij u graag op de hoogte
van de laatste ontwikkelingen en
nieuwtjes op het gebied van daken gevelbegroeiing.
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Dutch Green Building Council

Optigroen is participant van de
Dutch Green Building Council
(DGBC). De Dutch Green Building
Council is een onafhankelijke nonprofit organisatie die streeft naar
blijvende verduurzaming van de
bebouwde omgeving in Nederland.
Daarvoor ontwikkelt de organisatie keurmerken voor een onafhankelijke beoordeling van gebouwen (zowel nieuw als bestaand)
en projecten op het gebied van
duurzaamheid. Sinds september
2009 is het eerste van deze keurmerken, BREEAM-NL Nieuwbouw,
operationeel. Met dit keurmerk
worden sindsdien beoordelingen
van nieuw te bouwen kantoren,
winkels, scholen en industriële gebouwen uitgevoerd.
Sinds 30 september 2010 is BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 Versie
2.0 operationeel. Met deze versie
kunnen ook grondgebonden woningen en appartementen worden
beoordeeld. In april en juni 2010
zijn de eerste ontwerpcertificaten
uitgereikt. Het aantal registraties blijft toenemen. Ondertussen
werkt de DGBC ook aan ‘BREEAMNL Bestaande Bouw en Gebruik’

en het ‘Keurmerk Duurzame Gebiedsontwikkeling’. Zij bereiken
in 2011 een operationele status.
De Dutch Green Building Council
ontstond in 2008 als een door de
vastgoed- en bouwbranche geïnspireerd initiatief vanwege de
toenemende vraag naar toetsing
van duurzame ontwikkeling in
het vakgebied. De DGBC opereert
zonder winstoogmerk en is géén
(semi-)overheidsorganisatie. De
stichting wordt financieel ondersteund met de bijdragen van de
DGBC-participanten:
bedrijven
en organisaties uit de branche die
duurzaamheid als hoge prioriteit
zien.
www.duurzaamdakadvies.nl

Het succesverhaal in het Optigroen partnersamenwerkingsverband wordt voortgezet
Bij in totaal 11 interne opleidingen in de vorm van seminars zijn
ongeveer 350 vakkundige medewerkers van het Optigroen partnersamenwerkingsverband
van
de actuele stand van zaken met
betrekking tot de begroeiing van
bouwwerken op de hoogte gebracht. Alleen zo kan het hoge
niveau dat met het merk OPTIGROEN in relatie wordt gebracht,
worden behouden. Het Optigroen
opleidingenconcept is onderverdeeld in verschillende seminars
zoals een basis-, een gevorderdeen een professionalseminar en
doet daarmee recht aan de vereisten van de verschillende doelgroepen binnen een onderneming.
De start van de reeks opleidingen
in 2011 was de Optigroen vergadering voor managers in Zandvoort. Hieraan hebben ongeveer
100 partners deelgenomen. Het
Optigroen samenwerkingsverband
kon vorig jaar wederom een groei
van de omzet boeken en in het
kader van de jaarvergadering zijn
de ondernemingen met de hoogste omzet en ook partnerbedrijven
voor hun jarenlange partnerrelatie gehuldigd.
www.optigroen.nl

QR code scannen!
Vo o r m e e r inf o r ma t ie o v e r he t
S o l ar Gr o e ndak s y s te e m .
S c an de Q R co de m e t u w sm ar t p h o n e
v o o r de p r o duk t f il m v an o ns s y s te e m .

Optigroen SolarGroendak
→ Hogere levensduur en opbrengst van de
zonnepanelen
→ Koeling, waterbuffering en biodiversiteit
→ Geballast systeem met Olivijnsubstraat
voor extra CO2 reductie
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NEDERLAND/BELGIë
Optigroen Dak- en Gevelbegroeiing
Nijverheidsweg Noord 60.85
3812 PM AMERSFOORT
Telefoon +31 (0) 33 /463 56 81
Fax 			
+31 (0) 33 /463 56 82
info@optigroen.nl
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