
Hemelwater dakvlak

Hemelwaterafvoer

Watertoevoer

DAKVLAK
Het hemelwater dat op het 

dakvlak valt wordt via een hemel-
waterafvoer geloosd in de dak-
tuin. Tot wel 80% van het water 
dat op het dak valt wordt opge-
slagen, wat in andere gevallen 

verloren zou gaan.
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DAKTUIN
Hemelwater wordt op de daktuin 

vastgehouden in het minerale 
substraat en vervolgens 

vertraagd afgevoerd naar de 
onderliggende bufferlaag.
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BUFFERLAAG
Het buffersysteem is 100 mm 

dik, weegt 20 kg per m² en er kan 
per m² minimaal 45 literhemel-
water worden opgeslagen in de 
duurzame bufferlaag van licht-

gewicht schuimslakken.
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AFVOER
Dankzij een gecontrolleerde en 

geautomatiseerde afvoer kunnen 
wij te allen tijde het water op het 

dak gecontrolleerd afvoeren.
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WATERTANK
Hemelwater wordt opgevangen 

in een 8 m³ watertank die is voor-
zien van een pomp. Zo kan het 

water worden gebruikt voor 
tuindoeleinden. Wanneer nodig 

kunnen wij het hemelwater 
gecontroleerd afvoeren. 
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Duurzaam alternatief voor
traditionele daktuinen
Daktuinen vormen mooie en milieuvriendelijke alternatie-
ven voor traditionele dakbedekkingen. Ook bieden deze 
prima kansen om groen toe te voegen aan stedelijke 
gebieden. De daktuin is één van de drie hoofdonderdelen 
van het Waterneutraaldak. Een opslagtank en een 
computergestuurd besturingssysteem dat via app control 
wordt bediend, vormen de andere bestanddelen.

Het Waterneutraaldak
De diverse bestanddelen van het Waterneutraaldak zijn 
gebaseerd op de behoefte van de beplanting. Het buffer-
systeem is 100 mm dik en weegt 20 kg en kan 45% water 
opslaan. Ons mineraal substraat is geschikt voor de hoog-
waardige, intensieve meerlaagse opbouw en onderscheidt 
zich door zijn structuurstabiliteit en hoog watervasthou-
dend vermogen. Het substraat weegt 130 kg per 100 mm. 
Het irrigatiesysteem wordt aangestuurd op basis van 
vochtmetingen en online data. Dit resulteert in maximale 
waterretentie én een mooie daktuin.

Circulair product
Klimaatverandering leidt tot toenemende droogte én tot 
steeds hevigere regenval. Het Waterneutraaldak heeft het 
bijzondere vermogen om hemelwater op te vangen, te 
bufferen en daarmee de beplanting van daktuinen te 
beregenen. Dit maakt het Waterneutraaldak tot een 
circulair product. Tot maar liefst 80% van het water dat in 
andere gevallen verloren zou gaan, wordt opgeslagen en 
hergebruikt. Het hemelwater wordt opgeslagen in een 
tank, een bufferlaag en een toplaag die bestaat uit een 
duurzaam mineraal substraat.

Vergelijking met andere 
retentiesystemen
     
       Minimaal tot geen gebruik van kunststof dat
       zeer milieubelastend is, maar circulaire producten.

       Minimaal onderhoud omdat het systeem op
       afstand bestuurbaar is.

       Langdurige wateropslag in plaats van het tijdelijk
       bufferen op het dak.

       Hergebruik van het regenwater waardoor dit dient
       als voeding voor de beplanting in plaats van afval.


