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Daktuinen bieden behalve esthetica 
meerdere, belangrijke voordelen. 
In willekeurige volgorde; de warmte-
isolerende werking als gevolg van 
evaporatie, regenwaterbuffering, het 
tegengaan van het heat-island effect 
in grote steden en vergroten van de 
biodiversiteit. 
Maar soms boezemen daktuinen 
projectontwikkelaars en gebouw-
eigenaren ook angst in. De nare 
gevolgen van langdurige lekkages, 
het horrorscenario de tuin te moeten 
afgraven omdat de lekkage uiteindelijk 
onvindbaar blijkt.

Gelukkig biedt Wédéflex gezamenlijk 
met haar Dealers en haar groenpartners 
deze gebouweigenaren een unieke 
verzekerde garantie; de Verzekerde 
Daktuingarantie. Bij onverhoopte 
lekkages biedt deze verzekering 
de opdrachtgever de garantie dat de 
lekkage wordt hersteld en de daktuin 
in haar oorspronkelijke staat wordt 
teruggebracht, zonder kosten. In 
deze REDAKTIE een nadere uitleg over 
deze verzekering. De rubriek “De dak-
professor” staat stil bij de technische 
aspecten van het uitvoeren van een 
tweelaags volledig gekleefd Wédéflex 
dakbedekkingssysteem dat speciaal 
voor deze toepassing is ontwikkeld. 
Verder bespreken we een daktuin-
project in Kampen dat momenteel 
in uitvoering is.

In deze REDAKTIE stellen ook de vijf 
groenpartners zich nader aan u voor. 
Inmiddels zijn dat er vijf, geografisch 
verspreid over Nederland.
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Het aantal nieuwbouwprojecten 
in Nederland neemt weer toe. 
Daarbij valt op dat als gevolg 
van het “intensieve ruimte-
gebruik” een opstapeling 
plaatsvindt van meerdere 
functies in één gebouw. 
Parkeren op of beneden 
maaiveldniveau, winkels in de 
plint en niet zeldzaam op dit 
volume meerdere woontorens. 
In dat licht niet vreemd dat 
het dak van de winkels of 
parkeerlaag als daktuin wordt 
ingericht en zodoende de 
bewoners van de torens een 
fraai uitzicht geboden wordt.

Daktuin 
special
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IN GESPREK MET...

Binder Groenprojecten, 
een sterk familiebedrijf
Al meer dan 80 jaar legt Binder haar 
zorg en kennis in de realisatie van 
professioneel groen. Vanuit Poortugaal 
- onder de rook van Rotterdam - vindt 
het familiebedrijf met oog voor detail 
en grondig vakmanschap een prak-
tische invulling met levend groen voor 
elke omgeving. Daarbij kunt u vertrou-
wen op meer dan vijftig deskundige 
medewerkers, hoveniers, groen-
ingenieurs en ontwerpers met ruime 
ervaring.

Binder werkt veelal voor profes-
sionele business-to-business klanten. 
Vanaf het eerste ontwerp houdt Binder 
rekening met de functionele wensen, 
maar ook met het beoogde eindbeeld. 
Volgens ontwerp, planning en bestek 
worden alle aanleg- en onderhouds- 
werkzaamheden efficiënt uitgevoerd. 
Creativiteit in combinatie met vakman-
schap staan borg voor een perfect 
resultaat. 

Binder Daktuinen, uw specialist 
in daktuinen en gevelgroen
Het grijs-zwarte dak van een parkeer-
garage, kantoor of opslagruimte een 
verblijfs- of natuurfunctie meegeven is 
de specialiteit van Binder Daktuinen. 
Dit groen op hoog niveau biedt vele 
voordelen in economisch, ecologisch 
en esthetisch opzicht. Het verhoogt 
op natuurlijke wijze de waarde van 
uw object.

Binder is sinds 1996 exclusief leve -
rancier van Optigroen; het beproefde 
daktuinsysteem om grijze daken te 
verrijken met levend groen. Voor elke 
wens en plek wordt zo een duurzame 
omgeving gerealiseerd. 

Samenwerken & Ontzorgen
Binder werkt bij ieder project vanaf 
het eerste begin graag samen met 

de projectontwikkelaar, architect, 
bouwaannemer en dakbedekker. 

De daktuin-ingenieurs werken in nauw 
overleg de ontwerpen gedetailleerd 
uit. Dit kan zelfs tot op het niveau van 
een definitief ontwerp inclusief details, 
open begroting en uitgebreide bestek-
teksten. Een vroegtijdig ontwerp, advies 
en engineering voorkomt latere faalkos-
ten en staat garant voor een kwalitatief 
hoogstaand resultaat tegen een aantrek-
kelijke prijs. Binnen ieder budget kan 
een groene invulling gegeven worden.

Binder werkt bij de realisatie van groene 
daken al meer dan 10 jaar samen met 
diverse Wédéflex-partners. Zo wordt 
in gezamenlijkheid de opdrachtgever 
ontzorgd. Ook na oplevering gaat de 
ontzorging 10 jaar door met onze 
unieke Verzekerde Daktuingarantie. 
Daarbij verzorgt Binder alle benodigde 
beheer- en onderhoudswerken om uw 
daktuin in optimale conditie te houden.

Unieke 10 jaar Verzekerde 
Daktuingarantie
Intensieve daktuinen vallen in combi-
natie met Wédéflex onder een unieke 
10 jaar Verzekerde Daktuingarantie. 
HDI-Gerling verzekeringen dekt alle 
eventuele vormen van schade en 
ontruimingskosten aan zowel 
dakbedekking als daktuin. 

Bovenop deze garantie geeft Binder 
10 jaar systeemgarantie, hetgeen 
inhoudt dat u te allen tijde voorzien 
bent van een werkend daktuinsysteem 
met daarop florerend groen.

Met name bij de overdracht van opge-
leverde projecten van bouwaannemer 
naar bijvoorbeeld vastgoedbeheerder 
of VvE nemen bovengenoemde 
garanties alle onzekerheden weg. 
De eindgebruiker is hierdoor verzekerd 
van jarenlang daktuinplezier! 

Duurzaamheid 
& ketensamenwerking
Daktuinen en groene gevels passen 
in de huidige duurzaamheidsgedachte.
Binder: “Als groenbedrijf hebben wij 
affiniteit met duurzaamheid en milieu-
vriendelijke oplossingen. Onze pro-
ducten en dienstverlening zijn hiervoor 
uitermate geschikt. We kijken naar het 
rendement op lange termijn en hech-
ten veel belang aan goed onderhoud. 
Bovendien zien steeds meer partijen in 
de bouwketen het belang in van goede 
groene oplossingen. Door integraal en 
duurzaam met deze partijen samen te 
werken, kunnen we op dit gebied een 
enorme synergie bereiken.” 

Daktuin specialisten

Bedrijf:
Binder Groenprojecten

Plaats:
Poortugaal

In deze rubriek stellen onze 
5 groenspecialisten zich graag 
aan u voor...

Parkeergarage en supermarkt - Tiel

Nieuw-Crooswijk - Rotterdam

Sea Life Center - Den Haag
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Wat is Copijn voor een bedrijf?
Wij ontwerpen, realiseren en beheren 
groene leefomgevingen en geven 
advies op dit vakgebied. Copijn is 
een uniek bedrijf met verschillende 
dienstverleningen onder één dak. 
Onze tuin- en landschapsarchitecten 
richten zich met haar ontwerpafdeling 
op de herontwikkeling van groen-
erfgoed en de stedelijke groene 
leefomgeving. Onze boomspecialisten 
hebben als grondlegger van het vak 
veel kennis en ervaring op het gebied 
van grotere en complexere boom-
verplantingen en groeiplaatsinrichting. 
Zij verplanten bomen en brengen 
monumentale bomen een eeuw verder. 
Onze adviestak adviseert opdracht-
gevers over het duurzaam beheren en 
inrichten van de openbare ruimte. Met 
de aanlegvan innovatieve daktuinen en 
groene gevelwanden behoort Copijn 
Groenaanleg en beheer nog steeds tot 
de voorlopers in onze branche. Copijn 
bestaat dit jaar al 50 jaar.

Onze visie
Klimatologische veranderingen en 
verstedelijking vragen om nieuwe 
groene toepassingen en duurzame 
oplossingen. De stedelijke groene 
leefomgeving staat bij vele opdrachten 
bij Copijn centraal. Een groot deel 
van de Nederlandse bevolking woont 
in steden. Daarom willen wij de natuur 
naar de mensen brengen, en wel in de 
vorm van stedelijk groen. Wij zorgen 
ervoor dat de kwaliteit van de leefom-
geving aan de hoogste eisen voldoet. 
Deze beleving van de natuur brengen 
we terug in daktuinen, parken, groene 
gevels, urban farming en binnen-
beplanting. 

Belang daktuinen
Economisch en maatschappelijk 
vervullen daktuinen een belangrijke 
functie. Dakparken op parkeergarages 

maken de stad weer groen en bieden 
ruimte voor recreatie. Bomen en 
struiken vangen fijnstof af en binden 
CO2. Een daktuin neemt water op en 
vertraagt de afvoer van regenwater. 
Bovendien heeft wetenschappelijk 
onderzoek aangetoond dat een 
daktuin een ‘koelte-eiland’ is. De 
luchttemperatuur boven een dak-
tuin is tientallen graden lager dan 
de directe omgeving. 

Copijn projecten
Copijn Groenaanleg en beheer is 
specialist in het aanleggen en onder-
houden van complexe en intensieve 
daktuinen. Afhankelijk van uw vraag 
of het project kunt u ook door Copijn 
Tuin- en Landschapsarchitecten een 
ontwerp, technische uitwerking of 
bestek laten maken. Copijn heeft 
veel kennis van daktuinen en door 
onze jarenlange ervaring zijn wij 
zeer inventief geworden. Hierdoor 
kunnen wij voor elk daktuinprobleem 
een oplossing aandragen. De meest 
recente daktuin van ons is in de 
groene winkelomgeving van Citymall 
Almere. De daktuin van het Andaz 
Hotel Amsterdam, Centre Court 
Den Haag, Windesheim Zwolle, 

Casa 400 Amster-dam en European 
Patent Office Rijswijk spreken nog 
steeds tot de verbeelding.

Verzekerde Daktuingarantie
Sinds 2002 werken Wédéflex en 
Copijn samen en verzorgen wij samen 
daktuinprojecten door heel Nederland. 
Wij bieden u een uitstekend product 
en een unieke service: een prachtige 
daktuin en 10 jaar Verzekerde Daktuin-
garantie! Dat wil zeggen Wédéflex, de 
dakbedekker en Copijn accepteren 
gezamenlijk aansprakelijk heid. 
De eventuele kosten voor reparatie en 
herstel van de dakbedekking, daktuin 
en gevolgschade zijn gedekt. Tot en 
met 10 jaar na de aanleg. Wédéflex 
levert en ziet toe op de juiste verwer-
king van de materialen. De dak-
bedekker is verantwoordelijk voor 
de verwerking van de dakbedekking. 
Copijn ontwerpt en realiseert de 
daktuin. Afhankelijk van de gronddikte 
en waterhuishouding maken wij exact 
de daktuin die u voor ogen heeft: een 
extensief dak met sedumplanten of 
een intensief dakpark met vaste 
planten, vijvers, bestrating, park-
banken, struiken en bomen.

IN GESPREK MET...

Bedrijf:
Copijn Groenaanleg en beheer

Plaats:
Utrecht Windesheim - Zwolle

Centre Court - Den Haag Citymall - Almere
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Wie is Farwick? 
Farwick is al sinds 1898 een vertrouwde 
naam in Oost-Nederland en heeft als 
eerste hoveniersbedrijf in Nederland 
het predicaat ‘Bij Koninklijke Beschik-
king Hofleverancier’ ontvangen. Door 
ons brede palet aan diensten hebben 
wij ook een grote en diverse klanten-
kring, waarbij wij meerdere opdracht-
gevers al vele decennia aan ons weten 
te binden. Dit zorgt voor continuïteit 
en stabiliteit in onze organisatie. 

Tot onze kernactiviteiten behoren het 
ontwerpen, realiseren en onderhouden 
van groenvoorzieningen, particuliere 
tuinen, daktuinen, vegetatiedaken 
en natuurbaden. Vanuit Enschede en 
Nijverdal zijn wij met zo’n 35 hoveniers 
dagelijks actief voor (semi-)overheden, 
woningcorporaties, stichtingen, bedrij-
ven en particulieren. Ons bedrijf is 
ISO-, VCA*-, PSO en Groenkeur (Dak- 

en Gevelbegroening) gecertificeerd. 
De kracht van ons bedrijf is dat wij 
ons blijven onderscheiden in een 
traditionele markt met veel aanbieders. 
Dit proberen wij te doen door ‘naast’ 
onze opdrachtgever te staan en deze 
te ontzorgen gedurende het hele 
project; vanaf de advies- en offerte 
fase tot aan de realisatie en het onder-
houd. Persoonlijke betrokkenheid en 
korte lijnen zijn ons credo.

Persoonlijk voorstellen: 
Han Farwick
Aansluitend aan mijn studie tuin- en 
landschapsinrichting aan de Hoge-
school Larenstein ben ik in 2000 
begonnen als calculator/werkvoor-
bereider bij Binder Groenprojecten 
te Poortugaal en daar doorgegroeid tot 
bedrijfsleider. Binder is een bekend 
groenvoorzieningsbedrijf met een 
belangrijke focus op het realiseren van 
daktuinen. Met name dit laatste trok 
mijn aandacht en werd een belangrijk 
specialisme voor zowel het bedrijf als 
voor mij persoonlijk. In mijn rol als 
bedrijfsleider ben ik destijds bekend 
geraakt met Wédéflex en haar 
Verzekerde Daktuingarantie.

Na 10 jaar werkervaring in diverse 
functies was ik toe aan een nieuwe 
uitdaging. Daartoe heb ik in 2010 
besloten om Farwick over te nemen 
en met mijn gezin te verhuizen naar 
Twente. Als 4e generatie aan het 
roer van het familiebedrijf is het mijn 
uitdaging een juiste koers uit te 
zetten naar een duurzame toekomst 
waarin ‘vergroenen’ van de stedelijke 
omgeving centraal staat. Ingestapt 
in crisistijd met grote uitdagingen, 
maar tegelijkertijd ook vele kansen. 
Het bedrijf vormgeven, moderniseren 
en voorop lopen op het gebied van 
nieuwe ontwikkelingen geeft mij 
enorm veel energie.

Visie op daken en toekomst
Eind 2015 zijn wij partner geworden van
Optigroen dakbegroeningssystemen. 
Dit past volledig in onze strategie om 
de daktuinen een nog groter aandeel 
van onze activiteiten te laten zijn.
Wij zien nog steeds groei, zowel in de 
nieuwbouw als in de renovatie. Ik ben 
van mening dat de markt voor groene 
daken de laatste jaren professioneler 
is geworden; alle betrokken partijen in 
de bouw weten wat de basisopbouw 
is van een daktuin. Echter, elk dak is 
uniek en wij komen dagelijks situaties 
tegen die vragen om maatwerkoplos-
singen. De combinatie van een dakaf-
dichting van de hoogste kwaliteit met 
een beproefd dakbegroeningssysteem 
geeft dan maximaal vertrouwen. 

Een inhoudelijk gesprek met de 
opdrachtgever is mijns inziens van 
doorslaggevend belang. Op deze 
momenten kunnen wij onze opdracht-
gever overtuigen van de juiste opbouw. 
Een goede relatie met diverse dakbe-
dekkers is eveneens van groot belang; 
een positieve werkervaring met betrok-
ken bouwpartners zorgt voor vertrou-
wen bij de opdrachtgever.

Meerwaarde samenwerking 
Wédéflex
De Verzekerde Daktuingarantie met 
Wédéflex sluit naadloos aan op onze 
visie ten aanzien van daktuinen; een 
degelijk daktuinsysteem geleverd 
door gerenommeerde hoveniersbe-
drijven geplaatst op aantoonbaar en 
kwalitatief beproefde dakbedekking 
aangebracht door gerenommeerde 
dakbedekkingsbedrijven. 
Een opdrachtgever die zekerheid 
zoekt weet waar hij die kan vinden; 
een daktuin met een Verzekerde 
Daktuingarantie is voor ons het 
voorbeeld van vertrouwen en 
kwaliteit van het hoogste niveau!

Bedrijf:
Farwick Groenspecialisten

Plaats:
Enschede Unipro - Haaksbergen

Alphatoren - Enschede

Saxion Solagroendak

IN GESPREK MET...
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Wie is Jonkers hoveniers?
Jonkers hoveniers is een groenbedrijf 
in de breedste zin van het woord. Op 
een innovatieve en kwalitatieve manier 
proberen wij de wereld om ons heen 
groener te maken. 
Als familiebedrijf staan we voor 
een natuurlijke benadering met oog 
voor ieders persoonlijke wensen. 
Wij inspireren de klanten om te kiezen 
voor biodiversiteit en duurzaamheid 
op een manier die bij hun past en 
zo te investeren in de generatie van 
morgen. 
 
Jonkers hoveniers heeft ruim 65 jaar 
ervaring in aanleg- en onderhouds-
werkzaamheden. Het traditionele 
hovenierswerk maakt nog altijd 
een belangrijk onderdeel uit van het 
bedrijf. Daarnaast ontwikkelt Jonkers 
hoveniers zich steeds meer tot een 
specialistisch bedrijf op diverse 
vlakken. Zo werken wij samen met 
professionele partners op het gebied 
van daktuinen, ‘Green-to-Colour©’ 
(een onderhoudsarm en kleurrijk 
vaste planten concept), Heem 
(bloemenweiden) en zwemvijvers. 
Het vaste team van Jonkers hoveniers 
bestaat uit ongeveer 30 personen. 
Elk personeelslid krijgt (bij-)scholing 
om de vakkennis en vaardigheden 
op het hoogste niveau te houden. 
Met gedrevenheid en passie voor 
groen, brengen wij de natuur dichter 

bij de mens. Nu en in de toekomst! 
Vandaar onze slogan: Groen voor 
iedereen! 
Jonkers hoveniers is werkzaam in 
Zuidoost-Nederland, in het gebied 
Nijmegen - Tilburg - Maastricht. 
In de toekomst worden hier ook 
België en Duitsland aan toegevoegd.

Optigroen
Groen kun je tegenwoordig op alle 
mogelijke niveaus realiseren. Oók 
op een balkon of dak kun je als 
bewoner genieten van het mooie 
dat de natuur te bieden heeft.
Sinds 1995 is Jonkers hoveniers 
franchisepartner van Optigroen 
dak- en gevelbegroeiing. Jonkers 
hoveniers heeft sindsdien een vast 
team voor het ontwerp, advies, 
aanleg en onderhoud van daktuinen. 
 
Jonkers daktuinen
Het werken aan en op daktuinen is 
een vak apart. Het vraagt om specia-
listische kennis, een andere manier 
van werken en bijbehorende bevei-
liging. Door deze redenen en door 
de groeiende markt van daktuinen, 
besloten wij in 2005 een aparte werk-
maatschappij voor daktuinen op te 
richten: Jonkers daktuinen B.V.
 
Peter Maessen en Bram Legierse 
zijn de eerste aanspreekpunten van 
Jonkers daktuinen B.V. 

Zij staan voor een vakkundige en 
klantgerichte aanpak. Van ontwerpen 
tot het bieden van technische oplos-
singen, van aanleg tot onderhoud. 
Elke vraag op het gebied van een 
groendak zien zij als een welkome 
uitdaging. 
De daktuinteams worden aangestuurd 
door de voormannen Erwin Hendriks 
en Sander Verhofstadt. Zij zorgen 
ervoor dat elk daktuinproject vak-
kundig wordt uitgevoerd. 
De projecten die Jonkers hoveniers 
uitvoert zijn verschillend, zowel 
extensief als intensief. De oppervlaktes 
variëren tussen de 1 en 10.000 m². 
Op deze daken maakt ons bedrijf zo 
veel mogelijk gebruik van de nieuwste 
technieken. Onlangs is in Brunssum 
zelfs een SolarRetentiedak gemaakt, 
waar waterbuffering en het opwekken 
van energie in één dak gecombineerd 
worden.

Wédéflex
Sinds kort is Jonkers daktuinen 
partner van Wédéflex, waarmee zij 
hun visie op kwaliteit en duurzaamheid 
nog eens extra willen ondersteunen. 
Door deze samenwerking met Wédéflex 
en haar Wédéflex Established Dealers 
kunnen wij 10 jaar Verzekerde Daktuin-
garantie bieden op de aangelegde 
daktuin. De kwaliteit van de totale 
opbouw wordt hiermee gewaarborgd. 

Bedrijf:
Jonkers daktuinen

Plaats:
Venlo

Brede School / Wijkhuis Westwijzer - Helmond Wooncomplex Stationskwartier - 
Weert
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Wie is Wencop Hoveniers?
Wencop Hoveniers is sinds 1980 actief 
op het gebied van ontwerp, inrichting 
en onderhoud van de buitenruimte. 
In ruim 35 jaar tijd is het uitgegroeid 
tot een hoveniersbedrijf met circa 
100 enthousiaste en vakbekwame 
medewerkers en 40 hectare kwekerij, 
die klanten van start tot finish kan 
ontzorgen. Al ruim 35 jaar profileert 
Wencop Hoveniers zich als dé groen-
specialist die geen enkele concessie 
doet aan haar streven naar topkwaliteit.

Onze expertise
Eén van de expertises die wij als 
Wencop Hoveniers in huis hebben is 
het adviseren, ontwerpen, aanleggen 
en onderhouden van intensieve- en 
extensieve daktuinen. Zoals een ge-
bouw voor zijn fundering een stevige 
solide basis c.q. ondergrond nodig 
heeft, is dat met beplanting niet anders 
en zeker niet op een intensieve daktuin. 
Je moet er niet aan denken dat een 
zojuist aangelegde daktuin weer hele-
maal tot op de dakbedekking overhoop 
gehaald moet worden omdat in één van 
de schakels in het bouwproces iets 
over het hoofd gezien is of niet correct 
is uitgevoerd. Of nog erger, dat het hele 
pand instort doordat het niet berekend 
is op het gewicht van de daktuin. 

We kunnen wat dat betreft niet vroeg 
genoeg als bouwpartners met elkaar 
en de klant om tafel zitten om de 
wensen, verwachtingen en randvoor-
waarden met elkaar door te nemen. 
Ieder om vanuit zijn eigen expertise de 
klant te adviseren, te gaan voor top-
kwaliteit en de verwachtingen van 
de klant te overtreffen. 

Werkwijze
Voordat wij als hoveniers de aanleg 
gaan uitvoeren zijn we ook graag 
tijdens het bouwtraject betrokken. 
De beoordeling door een Technisch 
Manager van Wédéflex van onder 
andere de hechtingsproeven en het 
beoordelen van de uitvoering van de 
bouwkundige aansluitdetails, ervaren 
wij hierin als een belangrijk moment. 
Zo ook het tijdelijk onder water zetten 
van het gehele dakvlak, voordat wij 
de dakbedekking betreden en de dak-
tuin gaan aanleggen is een onmisbare 
schakel om tot een solide basis voor de 
aanleg van een top daktuin te komen. 
Aansluitend aan de aanleg bieden 
wij de klant ook altijd het onderhoud 
van de tuin en de garantie voor de 
door ons geleverde materialen aan. 
Hierdoor heeft de klant geen werk 
en kan hij nog jaren onbezorgd van 
zijn daktuin genieten. 

Tot slot...
Kan het nog beter? Wédéflex en 
Wencop Hoveniers menen van wel. 
Wat dacht u van een Verzekerde 
Daktuingarantie voor een periode 
van 10 jaar?

Bedrijf:
Wencop Hoveniers

Plaats:
Barneveld

Kantoorcomplex - Amsterdam

Kantoorcomplex - Utrecht

Winkelcentrum en parkeerdak - Rijswijk

IN GESPREK MET...
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Een greep uit onze intensieve 
daktuinen in samenwerking 
met onze groenspecialisten.

Intensieve daktuinen



Wédéflex Duurzame Daksystemen

09



10 PROJECT IN UITVOERING

Winkelcentrum, woningen 
en appartementen 
Hanzewijk te Kampen
Samensmelting van een 
winkel-, woon- en verblijfs-
gebied op 3 meter boven 
maaiveldniveau.

van de bewoners en eigenaren te 
voldoen, is door de ontwerpers een 
grote greep in de creatieve trommel 
gedaan. 

Goed bereikbare supermarkten met 
voldoende parkeergelegenheden bij 
en rondom het winkelcentrum. 
Kwalitatief goede, moderne woningen 
en appartementen op het winkel-
centrum. Bereikbaar door middel van 
loopgebieden en paden afgewisseld 
met begroeiingen in en om intensieve 
daktuinen, ontworpen door TLU 
landschapsarchitecten Utrecht en 
op uitvoeringsniveau uitgewerkt door 
Wencop Hoveniers
Door Dolfsma Dakbedekkingen is het 
dakbedekkingssysteem aangebracht. 
Ter plaatse van de daktuinen en 
leefgebieden is op de vol betonnen 
dakvloer op afschot een Wédéflex 
Maaiveldbaan volledig verkleefd in 
Wédékal 7 aangebracht. Tijdens de 
bouwfase heeft deze gediend als 
noodlaag. 

Na gereedkomen van het metselwerk 
aan de woninggevels is de Wédéflex 
Maaiveldbaan gecontroleerd en her-
steld waar beschadigingen aanwezig 
waren. De wortelwerende dakbaan 
Wédéflex D4 No Roots is hierna 
volledig verkleefd op de Wédéflex 
Maaiveldbaan, volgens de brand-
methode en conform de procedure 
voor intensieve dak tuinen 10 dagen 
onder water gezet voor overdracht 
naar de hovenier. 

De Hanzewijk is een naoorlogse 
stadswijk die aanvankelijk circa 1.500 
portiek-etagewoningen telde. De wijk 
is gebouwd tussen 1949 en 1958 om 
de grote woningnood na de oorlog 
te kunnen ledigen, de zogenaamde 
“wederopbouwtijd”. Deze huurwoning-
en voldeden na verloop van jaren 
niet meer aan de eisen van de tijd. 
De bouw- en woontechnische staat 
van de woningen was zodanig dat 
er grote investeringen nodig waren. 
Er kon niet worden voorkomen dat 
de wijk verpauperde, vandaar dat 
ook onder bewoners een groot 
draagvlak bestond om de Hanzewijk 
te herstructureren. Het westelijke 
deel van de Hanzewijk, met ongeveer 
500 portiek-etagewoningen, is om-
streeks 1995 vernieuwd. Anno 2005 
is het revitaliseringplan voor de rest 
van de wijk opgesteld. Alle overige 
flats in de wijk worden gesloopt en 
men is begonnen met nieuwbouw.
Bron: rapport “Woonwijken van 
Kampen, een ruimtelijke analyse” door 
Gert Hoefnagel, cluster stedenbouw 
van het team Ontwerp & Inrichting.

Multi Vastgoed B.V. Gouda en 
deltaWonen Zwolle zijn een samen-
werking aangegaan en is een project 
uitgezet voor het realiseren van een 
winkelcentrum met eengezins woningen 
en appartementen. Het werk is gegund 
aan de Bouwcombinatie Trebbe/
Salverda. Een knap staaltje ontwerp 
door Heren 5 architecten te 
Amsterdam. En om aan alle wensen 

Project:
Winkelcentrum met 87 woningen 
Hanzewijk te Kampen

Opdrachtgever: 
Multi Vastgoed B.V. te Gouda 
en deltaWonen te Zwolle

Architect:
Heren 5 architecten te Amsterdam

Bouwkundig aannemer: 
Trebbe/Salverda Bouwcombinatie

Wédéflex Dealer: 
Dolfsma Dakbedekkingen 
te Kampen

Daktuinspecialist: 
Wencop Hoveniers te Barneveld

Omvang dakoppervlak: 
Ca. 6.000 m2

Wédéflex producten: 
• Wédékal 7
• Wédéflex Maaiveldbaan
•  Wédéflex D4 No Roots 
• Wédébase 446
• Wédéflex Mineral
• Wédémec ZK

Dat het geheel planningtechnisch 
een huzarenstukje vergde voor 
bouwkundig aannemer is misschien 
overbodig om te vermelden, maar 
zeker chapeau voor allen die een 
steentje hieraan hebben bijgedragen.
Na 10 dagen heeft gezamenlijke 
overdracht naar de hovenier plaats-
gevonden middels controle in, onder, 
langs en op het vrij te geven dakdeel. 
Waarna de mannen van Wencop het 
uiterlijk van het winkel-, woon- en ver-
blijfgebied konden realiseren.

Dat alles kwalitatief hoogwaardig 
gerealiseerd is blijkt ook zeker uit 
alle positieve reacties.

Trekproef vaststelling hechting 
Wédékal 7 op betonvloer

Betonvloer
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Overzicht loopgebied met intensieve daktuingedeelten

Aanbrengen van straatwerk

Isolatie, type Roofmate XPS met Roofmate MK, HDPE scheidingslaag in 
microvezelstructuur

Onderwaterzetting procedure

Toplaag Wédéflex D4 No Roots met hekwerk detail

Wédéflex Maaiveldbaan als werkvloer
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Bouwkundige ondergrond; 
BETON.
In de ontwerprichtlijnen in de Vakricht-
lijn voor gesloten dakbedekkings-
systemen lezen we hierover het 
volgende:

6.1 Algemeen
Het uitgangspunt voor een goede 
dakbedekkingsconstructie is dat de 
ontworpen onderconstructie primair 
voldoet aan de voorgeschreven eisen 
inzake sterkte, stijfheid en stabiliteit 
overeenkomstig NEN 6702. Bovendien 
geldt voor platte daken dat voldoende 
afschot in het dakvlak aanwezig moet 
zijn in de richting van de hemelwater-
afvoeren, zodanig dat plasvorming 
wordt voorkomen. Als keurings-

criterium geldt dat een hoeveelheid 
water op het dak (direct na regen) van 
maximaal 5% van het dakoppervlak 
toelaatbaar is, mits deze hoeveelheid 
verdeeld is over meerdere plassen. 
De diepte van de plassen mag daarbij 
maximaal 5 mm zijn.

Daarnaast wordt gesteld dat er 
minimaal >10 mm/m1 afschot moet 
zijn in de eindsituatie. (Op staaldaken 
geldt hiervoor uiteraard dat er sprake 
is van enige zakking in de eindfase ten 
opzichte van het onbelaste staaldak).
Primair is van belang dat de hemel-
waterafvoeren op het laagste punt 
in de dakbedekkingsconstructie zijn 
aangebracht en dat er geen sprake 
mag zijn van een verstoring in het 

stroomverloop van hemelwater vanaf 
hoger gelegen dakdelen naar de 
afvoeren. Daarnaast is van belang 
dat de dakvloer strak en vlak wordt 
aangelegd.

Realiteit
Tijdens het bouwproces gaat het 
bovenstaande helaas maar al te vaak 
niet op (althans voor de aangeleverde 
bouwkundige ondergronden welke wij 
onder ogen krijgen).

Veelal wordt de bouwkundige 
ondergrond (de fundering van de 
dakbedekkingsconstructie) vanwege 
onwetendheid, wegvallen van 
werk-bezoeken vooraf, de tijdsdruk 
en inschatting, geaccepteerd door 

DE DAKPROFESSOR

Bouwkundige ondergrond: 

“Beton” en een volledig 
gekleefd dakbedekkings-
systeem
Het is niet altijd zoals het op 
het aangeleverde werkpapier 
lijkt...

Beton na het storten vlinderen
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de dakaannemer. Dit terwijl deze niet 
of zelfs absoluut niet voldoet aan 
gestelde eisen. Het kan dus zo maar 
zijn dat de bouwkundig aannemer niet 
op de hoogte is van de Vakrichtlijn.

Toetsing acceptatie dakvloer 
Voor de acceptatie van een betonnen 
(of eventueel spramex) ondergrond bij 
intensieve daktuinen is door Wédéflex 
een overdrachtsprotocol opgesteld. 
Het protocol dient bij de bouwkundig 
opzichter aanwezig te zijn en een 
duidelijke eindverantwoordelijkheid te 
bevatten. Wie deze verantwoordelijk-
heid op zich neemt, is gezamenlijk in 
het voortraject te bepalen. 

Het is belangrijk hier nog enkele extra 
voorwaarden ten aanzien van de 
ondergrond te vermelden. Zo wordt 
bijvoorbeeld een ondergrond van 
zandcement in het kader van de 
Verzekerde Daktuingarantie niet 
geaccepteerd. Via deze laag kan zich 
immers water onder de dakbedekking 
verplaatsen. Het lokaliseren van de 
perforatie wordt dan vrijwel onmogelijk. 
Het risicoprofiel van de verzekering is 
gebaseerd op een volledige verkleving 
van het tweelaags dakbedekkingssys-
teem op beton. Beschadigingen in de 
dakbedekking hebben dan namelijk 
geen verstrekkende gevolgen. 

Verder dienen we beducht te zijn op de 
toepassing van zogenaamde curing 
compounds. Zolang deze nog aan-
wezig zijn (in de regel een aantal 
weken) zal dit een goede hechting 
belemmeren.

Om de hechting van bitumineuze mate-
rialen op een betonnen ondergrond 
te beoordelen, voorziet het protocol 
in het opzetten van een aantal trek-
proeven (per stort 1 trekproef). Bij 
toepassing van de Wédéflex bitumi-
neuze koudlijm, kan na droging van de 
beton één m² eerste laag Wédéflex 
Maaiveldbaan volledig verkleefd wor-
den met de Wédékal 7 of Wédékal 8. 
Daarna laat men het proefstuk 24 uur 
rusten. 

Na 24 uur kan de Wédéflex Maaiveld-
baan van de ondergrond worden 
getrokken. Daartoe snijden we stroken 
van ca. 50 mm uit het proefstuk en 
trekken deze handmatig van de 
ondergrond af. 

Indien de Wédékal 7/8 uit elkaar wordt 
getrokken (zowel volledige verkleving 
van de Wédékal 7/8 te zien op beton-
vloer als aan de Wédéflex 
Maaiveldbaan) dan is er een goede 
hechting tussen dakbedekkingscon-
structie en betonvloer.

Indien de Wédékal 7/8 van de beton-
vloer wordt getrokken, bijvoorbeeld 
als gevolg van de aanwezigheid van 
cementsluier, is de ondergrond nog 
niet gereed voor volledige hechting 
en zijn aanvullende reinigingswerk-
zaamheden noodzakelijk. Hierbij 
moet men denken aan het grondig 
reinigen middels vegen, met of zonder 
machines en daarna verwijderen van 
de losse cementsluier door middel van 
afspuiten met een hogedrukreiniger.
Indien dit niet het beoogde resultaat 
geeft is een zwaardere aanpak nodig. 
Ofwel met zware hoge druk of door 
middel van het boucharderen.
Bij een volledige verkleving met warme 
geblazen bitumen is de hechtprimer 
veelal de zwakste schakel en zal gelijk 
als bij de Wédékal 7/8 op de onder-
grond worden getoetst op hechting. 
Hierbij kan gelijke werkwijze en beoor-
deling als bij de Wédékal 7/8 worden 
gehanteerd.

Note: Let wel: We hebben het hier 
over de “fundering” van de dakbedek-
kingsconstructie. Een belangrijk onder-
deel voor het wel of niet slagen van 
de dakbedekkingsconstructie tijdens 
de prestatieperiode.
Beton is een mengsel van zand, cement,  
grind of steenslag en water en kan per 
storting een andere hechting van de 
dakbedekking tot gevolg hebben. 
Temperatuurverschillen van weers-
omstandigheden hebben diverse 
invloeden op drogingprocessen van 
gestort beton, om maar niet te spreken 
van regen tijdens of direct na het 
aan brengen van de betonvloer. Zaken 
waar dakbedekkingaannemers geen 
invloed op hebben. 

Ons advies: regel tijdens de 
overdrachts procedure dat de 
eindverantwoordelijkheid voor de 
ondergrond ligt bij de partij die de 
betonvloer levert. 

Betonvloer- handmatig gevlakt, 
niet gevlinderd Betonvloer na vlinderen grondig reinigen met staalborstels Betonvloer na grondig reinigen met veegmachine en zwak 

afspuiten met hogedrukreiniger

Betonvloer na grondig reinigen hechtingproef met Wédékal koudlijm

Betonvloer trekproef: onvoldoende hechting

Betonvloer trekproef: goede hechting
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Verzekerde 
Daktuingarantie
En wat als het toch mis gaat? 
Deze vraag houdt opdracht-
gevers die een daktuin 
overwegen, bezig. 

GESPOT OP HET DAK

Boom door afdak
De medewerkers van 
Wédéflex komen op de daken 
soms bijzondere dingen tegen. 
In deze rubriek maken wij u 
daar graag deelgenoot van. 

Natuur en bouwkunde hebben een 
compromis gesloten. Zie hier het 
resultaat.

Inherent aan grote investeringen voor 
intensieve daktuinen, zijn de hoge 
(herstel)kosten die gepaard gaan bij 
onverhoopte lekkages en schades aan 
de daktuin. U heeft het misschien wel 
eens gezien. Bij het betreden van een 
parkeergarage in een willekeurige stad, 
liggen er plassen water op de grond. 
Het kan water zijn dat via de rijbaan 
door auto’s naar binnen wordt gereden, 
maar in sommige gevallen is lekkage in 
het bovengelegen bestratings- of dak-
tuinsysteem de oorzaak.

Worse case
Het horrorscenario doemt op: dagen-
lang wordt met behulp van graaf-
machines deel voor deel van de onder-
grond vrijgemaakt. Alles wordt in het 
werk gesteld om de oorzaak van lekka-
ges te vinden. Afhankelijk van het ge-
kozen systeem is het soms zoeken naar 
de spreekwoordelijke “speld in een 
hooiberg”. Dit is een waar worse case 
scenario voor pandeigenaar en finan-
cieel verantwoordelijke van de daktuin. 

De keuze voor een éénlaagse, loslig-
gende dakbedekking kan leiden tot zo‘n 
zoektocht. Water kan via een perforatie 
zijn weg zoeken en het uiteindelijke 
punt waar lekwater de onderliggende 
constructie binnendringt, is vaak niet de 
plaats waar de lekkage in de dakbe-
dekking aan-wezig is. Daar kan soms 
vele tientallen meters tussen zitten. 
In dat geval ontstaan dan ook vaak 
stalactieten van kalk aan het plafond. 

Onze oplossing, uw zekerheid
Zoals u in deze REDAKTIE kunt lezen, 
wordt er door Wédéflex, alles aan 
gedaan om mogelijke schades aan het 
dak-bedekkingssysteem te voorkomen. 
Een volledig verkleefd tweelaags 
dakbedekkingssysteem, aangebracht 
door zorgvuldig geselecteerde, 
opgeleide dakbedekkers en groen-
specialisten. Onze oplossing, uw 
zekerheid. 

Maar wat als er toch iets mis is 
met het daktuinsysteem...?

Hiervoor biedt Wédéflex: 10 jaar 
Verzekerde Daktuingarantie.

Opdrachtgevers die kiezen voor een 
daktuin van Wédéflex, kiezen niet alleen 
voor een daktuin die goed en met de 
juiste materialen is aangebracht, men 
kiest ook voor het gegarandeerd 
behou den van deze kwaliteit voor 
vele jaren.

De ALL-INN 
Verzekerde Daktuingarantie
Wédéflex Duurzame Daksystemen 
werkt nauw samen met vijf daktuin-
specialisten (in willekeurige volgorde):
•  Copijn - Utrecht
•  Wencop Hoveniers - Barneveld
•  Binder Groenprojecten - Poortugaal
•  Jonkers daktuinen - Venlo
•  Farwick Groenspecialisten - Enschede

Wédéflex Duurzame Daksystemen en 
de desbetreffende daktuinspecialist 
accepteren, voor een periode van 10 
jaar, de gezamenlijke aansprakelijkheid 
voor schade als gevolg van lekkage. 
Lekkages ontstaan door gebreken aan 
de dakbedekking, mechanische 
beschadigingen als gevolg van de aan-
leg van de daktuin en worteldoorgroei 
van de dakbedekking. 
De kosten voor het verwijderen van de 
daktuin en herstelkosten voor het 
opnieuw aanbrengen van de tuin, zijn 
verzekerd. 
Zo blijven opdrachtgevers met de 
Verzekerde Daktuingarantie gevrijwaard 
van onverwachte kosten. Doen zich 
problemen voor dan heeft de opdracht-
gever één aanspreekpunt. De vinger-
wijzing van onderlinge partijen naar 
elkaar en ellenlange discussies wie 
verantwoordelijk is voor het onderzoek 
naar en het oplossen van de schade, 
is daardoor ook niet aan de orde.

Welke zekerheden heeft de opdracht-
gever?
•  Schadevaststelling door onafhankelijke 

arbiter (BDA Dakadvies bv), wiens 
uitspraak bindend is.

• Het eigen risico is nihil.

•  De verzekerde som blijft gedurende 
de looptijd gehandhaafd.

•  U heeft geen onderhouds- of 
in spectieplicht voor de dakbedekking.

•  U ontvangt het Certificaat van 
Verzekerde Dakbedekking en Daktuin.

Niet omdat wij het zeggen, maar 
naar aanleiding van onderzoek 
door Arcadis...
In de markt zijn er meer partijen die 
daktuinen verzorgen en een vorm 
van garantie bieden. Met al die verschil-
lende verzekeringen is het niet altijd 
duidelijk wat er wel en niet onder 
de garantie valt. Arcadis onderzocht 
de verschillen en heeft een viertal 
aanbieders vergeleken en beoordeeld. 

Arcadis concludeert dat de garantie-
verzekeringen veel op elkaar lijken, 
maar dat gekeken naar de details de 
verzekeringen wel degelijk verschillen 
bevatten. Hierdoor is de Verzekerde 
Daktuingarantie van Wédéflex i.c.m. 
daktuinspecialisten, dan ook de meest 
gunstige. Lees hier de beargumentering 
en conclusie van Arcadis.

“De concrete omschrijving van het 
verzekerde object, inclusief de aan-
geplante daktuin, de transparantie met 
betrekking tot verzekerde partijen, het 
ontbreken van het eigen risico in geval 
van insolventie van de aanbieder, 
alsmede de duidelijkheid rond de 
procedure en vergoeding van kosten 
bij arbitrage en/of schadevaststelling 
geven de garantieverzekering van 
Wédéflex een pré. De geboden 
garantiedekking van Wédéflex bevat 
voorts een hogere dekking voor 
opruimingskosten en biedt daarmee 
de ruimste dekking en garantie.
 
Conclusie Arcadis: Wédéflex 
Verzekerde Dakgarantie is “The Best 
Buy” voor opdrachtgevers.”

Met de systemen en de Verzekerde 
Garanties van Wédéflex Duurzame 
Daksystemen, kiest de opdrachtgever 
dus voor échte zekerheid!
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Deze REDAKTIE ook
digitaal ontvangen?

NIEUWSBRIEF WÉDÉFLEX

WIST U DAT...

Om die reden is er per 1 februari 2016 
voor inwoners, scholen en bedrijven 
subsidie beschikbaar. Volgens onder-
zoek van Amsterdam Rooftop 
Solutions telt Amsterdam 12 km² aan 
platte daken. Het overgrote deel van 
deze daken wordt niet gebruikt, terwijl 
daken een oplossing kunnen bieden 
voor vergroening van de stad, hitte-
reductie, waterberging en energie-
productie. De subsidieregeling bestaat 
uit een bijdrage van 50% van de kosten 
tot een maximum van A 30,00 per m². 
Platte daken van meer dan 30 m² die 
worden ingericht als begroeid dak 
komen in aanmerking. 

Bron: Cobouw 16 februari 2016

...De Gemeente 
Amsterdam subsidie 
geeft voor groene daken?
De Gemeente Amsterdam wil 
voor eind 2018 50.000 m² aan 
begroeide daken toevoegen 
aan de stad. 

LAAT HET ONS WETEN

Spot u ook wel eens iets 
ludieks of bijzonders op 
het dak?

Of heeft u een interessant 
project dat voor onze rubriek 
“Project in the spotlight” of 
“Wédéflex presteert” in 
aanmerking komt?

Laat het ons weten! 
Stuur een e-mail naar: skrijnen@wedeflex.nl



XXXX01

Vanzelfsprekend is deze nieuwsbrief gedrukt op 
milieuvriendelijk en duurzaam FSC-papier

Wédéflex Duurzame Daksystemen, Zuid-Willemsvaart 14, Postbus 811, 5201 AV ’s-Hertogenbosch
Telefoon: 073 - 613 10 40, Fax: 073 - 614 62 46, E-mail: info@wédéflex.nl, Internet: www.wédéflex.nl

Wilt u de REDAKTIE 
voortaan digitaal ontvangen? 
Vul deze antwoordkaart in of mail uw gegevens naar: nieuwsbrief@wedefl ex.nl

 Ik schrijf me in voor de digitale versie van de REDAKTIE. 
 Ik wil de REDAKTIE digitaal en op papier ontvangen.

Wédéfl ex Duurzame Daksystemen
Antwoordnummer 11069
5200 VC ’S-HERTOGENBOSCH

postzegel
niet

nodig

Bedrijfsnaam

Plaats

Voor- en achternaam

Functie

E-mail


