
	 	

	 Nederlandse	technische	afspraak	

	

NTA	8292	
	(nl)	

	 Begroeide	daken	‐	Termen,	definities	en	
bepalingsmethoden	–Windweerstand,	
waterretentie	en	brandgevaarlijkheid	

	
	

Green	roofs	‐	Terms,	definitions	and	
characteristics	‐	Resistance	to	actions	by	

wind,	water	retaining	capacity	and	external	
fire	exposure	

	 	

	 ICS	91.060.20	

	 december	2016	

	

 D
it 

do
cu

m
en

t m
ag

 s
le

ch
ts

 o
p 

ee
n 

st
an

d-
al

on
e 

P
C

 w
or

de
n 

ge
ïn

st
al

le
er

d.
 G

eb
ru

ik
 o

p 
ee

n 
ne

tw
er

k 
is

 a
lle

en
   

  t
oe

ge
st

aa
n 

al
s 

ee
n 

aa
nv

ul
le

nd
e 

lic
en

tie
ov

er
ee

nk
om

st
 v

oo
r 

ne
tw

er
kg

eb
ru

ik
 m

et
 N

E
N

 is
 a

fg
es

lo
te

n.
   

   
  T

hi
s 

 d
oc

um
en

t m
ay

 o
nl

y 
be

 u
se

d 
on

 a
 s

ta
nd

-a
lo

ne
 P

C
. U

se
 in

 a
 n

et
w

or
k 

is
 o

nl
y 

pe
rm

itt
ed

 w
he

n
   

   
   

   
a 

su
pp

le
m

en
ta

ry
 li

ce
ns

e 
ag

re
em

en
t f

or
 u

s 
in

 a
 n

et
w

or
k 

w
ith

 N
E

N
 h

as
 b

ee
n 

co
nc

lu
de

d.

Dit document is door NEN onder licentie verstrekt aan: / This document has been supplied under license by NEN to:
Sam Groofing B.V. / info@samgroofing.com 12-02-2023 18:01



NTA	8292:2016	

		
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
Normcommissie	353	082	"Begroeide	daken"	
	
	

THIS	PUBLICATION	IS	COPYRIGHT	PROTECTED	

DEZE	PUBLICATIE	IS	AUTEURSRECHTELIJK	BESCHERMD	

Apart	from	exceptions	provided	by	the	law,	nothing	from	this	
publication	may	be	duplicated	and/or	published	by	means	of	
photocopy,	microfilm,	storage	in	computer	files	or	otherwise,	which	
also	applies	to	full	or	partial	processing,	without	the	written	consent	
of	the	Royal	Netherlands	Standardization	Institute.	
	

The	Royal	Netherlands	Standardization	Institute	shall,	with	the	
exclusion	of	any	other	beneficiary,	collect	payments	owed	by	third	
parties	for	duplication	and/or	act	in	and	out	of	law,	where	this	
authority	is	not	transferred	or	falls	by	right	to	the	Reproduction	
Rights	Foundation.	

	 Although	the	utmost	care	has	been	taken	with	this	
publication,	errors	and	omissions	cannot	be	entirely	excluded.	
The	Royal	Netherlands	Standardization	Institute	and/or	the	
members	of	the	committees	therefore	accept	no	liability,	not	
even	for	direct	or	indirect	damage,	occurring	due	to	or	in	
relation	with	the	application	of	publications	issued	by	the	
Royal	Netherlands	Standardization	Institute.	

Auteursrecht	voorbehouden.	Behoudens	uitzondering	door	de	wet	
gesteld	mag	zonder	schriftelijke	toestemming	van	het	Koninklijk	
Nederlands	Normalisatie‐instituut	niets	uit	deze	uitgave	worden	
verveelvoudigd	en/of	openbaar	gemaakt	door	middel	van	fotokopie,	
microfilm,	opslag	in	computerbestanden	of	anderszins,	hetgeen	ook	
van	toepassing	is	op	gehele	of	gedeeltelijke	bewerking.	
	

Het	Koninklijk	Nederlands	Normalisatie‐instituut	is	met	uitsluiting	
van	ieder	ander	gerechtigd	de	door	derden	verschuldigde	
vergoedingen	voor	verveelvoudiging	te	innen	en/of	daartoe	in	en	
buiten	rechte	op	te	treden,	voor	zover	deze	bevoegdheid	niet	is	
overgedragen	c.q.	rechtens	toekomt	aan	de	Stichting	Reprorecht.	

	 Hoewel	bij	deze	uitgave	de	uiterste	zorg	is	nagestreefd,	
kunnen	fouten	en	onvolledigheden	niet	geheel	worden	
uitgesloten.	Het	Koninklijk	Nederlands	Normalisatie‐instituut	
en/of	de	leden	van	de	commissies	aanvaarden	derhalve	geen	
enkele	aansprakelijkheid,	ook	niet	voor	directe	of	indirecte	
schade,	ontstaan	door	of	verband	houdend	met	toepassing	
van	door	het	Koninklijk	Nederlands	Normalisatie‐instituut	
gepubliceerde	uitgaven.	

	

	

	 ©2016	Koninklijk	Nederlands	Normalisatie‐instituut	
Postbus	5059,	2600	GB	Delft	
Telefoon	(015)	2	690	390,	Fax	(015)	2	690	190	

Dit document is door NEN onder licentie verstrekt aan: / This document has been supplied under license by NEN to:
Sam Groofing B.V. / info@samgroofing.com 12-02-2023 18:01



NTA	8292:2016	

3	

Inhoud	

Voorwoord	.....................................................................................................................................................................	5 

1  Onderwerp	en	toepassingsgebied	......................................................................................................	7 

2  Normatieve	verwijzingen	......................................................................................................................	7 

3  Termen	en	definities	...............................................................................................................................	8 

4  Symbolen	en	afkortingen	....................................................................................................................	14 

5  Windbelasting	en	windweerstand	..................................................................................................	18 
5.1  Algemeen	...................................................................................................................................................................	18 
5.2  Weerstand	tegen	windzuiging	..........................................................................................................................	18 
5.2.1  Algemeen	...................................................................................................................................................................	18 
5.2.2  Windbelasting	..........................................................................................................................................................	18 
5.2.3  Windweerstand	......................................................................................................................................................	19 
5.2.4  Bepaling	minimaal	benodigde	droge	massa	...............................................................................................	19 
5.3  Weerstand	tegen	winderosie	............................................................................................................................	20 
5.3.1  Algemeen	...................................................................................................................................................................	20 
5.3.2  Extreme	windsnelheid	.........................................................................................................................................	21 
5.3.3  Referentieperiode	..................................................................................................................................................	21 
5.3.4  Maatregelen	tegen	winderosie	.........................................................................................................................	22 

6  Waterretentie	.........................................................................................................................................	23 
6.1  Algemeen	...................................................................................................................................................................	23 
6.2  Watervasthoudend	vermogen	..........................................................................................................................	24 
6.2.1  Algemeen	...................................................................................................................................................................	24 
6.2.2  Watervasthoudend	vermogen	substraat	......................................................................................................	25 
6.2.3  Watervasthoudend	vermogen	begroeid	dak	zonder	begroeiing	.......................................................	25 
6.2.4  Watervasthoudend	vermogen	begroeide	dak	............................................................................................	25 
6.3  Afvoervertraging	....................................................................................................................................................	26 
6.3.1  Algemeen	...................................................................................................................................................................	26 
6.3.2  Afvoervertraging	begroeid	dak	zonder	begroeiing	.................................................................................	26 
6.3.3  Afvoervertraging	begroeide	dakopbouw	.....................................................................................................	26 

7  Bepaling	van	het	brandgevaarlijk	zijn	...........................................................................................	27 
7.1  Inleiding	.....................................................................................................................................................................	27 
7.2  Bepalingsmethode	.................................................................................................................................................	27 
7.3  Monsterneming	.......................................................................................................................................................	27 
7.4  Proefstuk....................................................................................................................................................................	28 
7.4.1  Aantal,	afmetingen	en	conditionering	...........................................................................................................	28 
7.4.2  Dakhelling	.................................................................................................................................................................	28 
7.4.3  Dakopbouw	...............................................................................................................................................................	28 
7.5  Proef	............................................................................................................................................................................	31 
7.5.1  Inleiding	.....................................................................................................................................................................	31 
7.5.2  Toestellen	‐	Korf	.....................................................................................................................................................	31 
7.5.3  Werkwijze	‐	Vullen	van	de	korf	........................................................................................................................	31 
7.6  Verwerking	van	de	resultaten	..........................................................................................................................	31 
7.6.1  Beoordeling	daken	.................................................................................................................................................	31 
7.6.2  Extrapolatieregels	..................................................................................................................................................	32 
7.7  Klassering	..................................................................................................................................................................	32 
7.8  Verslag	........................................................................................................................................................................	32 

Bijlage	A	(normatief)		Ongebonden	substraat	...............................................................................................	33 

Bijlage	B	(informatief)		Onderhoud	bij	extensieve	begroeiingen	...........................................................	35 

Dit document is door NEN onder licentie verstrekt aan: / This document has been supplied under license by NEN to:
Sam Groofing B.V. / info@samgroofing.com 12-02-2023 18:01



NTA	8292:2016	

4	

Bijlage	C	(normatief)		Testen	watervasthoudend	vermogen	substraat	................................................	37 

Bijlage	D	(informatief)		Testen	watervasthoudend	vermogen	begroeid	dak	zonder	
begroeiing	................................................................................................................................................	44 

Bijlage	E	(informatief)		Testen	watervasthoudend	vermogen	begroeid	dak	.....................................	48 

Bijlage	F	(informatief)		Testen	afvoervertraging	begroeid	dak	zonder	begroeiing	.........................	50 

Bijlage	G	(informatief)		Testen	afvoervertraging	begroeid	dak	..............................................................	54 

Bibliografie	.................................................................................................................................................................	62 
	

Dit document is door NEN onder licentie verstrekt aan: / This document has been supplied under license by NEN to:
Sam Groofing B.V. / info@samgroofing.com 12-02-2023 18:01



NTA	8292:2016	

5	

Voorwoord	

Begroeide	daken	worden	steeds	vaker	toegepast.	Er	wordt	in	Nederland	ruim	600	000	m2	dakvlak	per	
jaar	voorzien	van	een	begroeiing	met	de	verwachting	dat	dit	met	10	%	per	jaar	zal	stijgen.	De	huidige	
techniek	is	ver	doorontwikkeld	met	algemeen	aanvaarde	richtlijnen	voor	ontwerpers,	uitvoerders	en	
toeleveranciers.	Er	bestaan	diverse	opleidingen,	handboeken	en	een	aantal	kwaliteitskeurmerken	die	
breed	worden	geaccepteerd.	

Ondanks	een	goed	inzicht	in	verantwoorde	technische	opbouwen	en	details,	blijkt	inmiddels	ook	
behoefte	te	zijn	aan	eenduidigheid	op	het	gebied	van	prestaties	van	begroeide	daken.	Het	moet	voor	
opdrachtgevers,	ontwerpers	en	voorschrijvende	instanties	gemakkelijker	worden	om	hun	
doelstellingen	te	formuleren.	

Van	de	genoemde	eigenschappen	zijn	nog	geen	rekenmethodes	bekend	of	deze	zijn	nog	niet	zodanig	
vastgelegd	dat	het	mogelijk	is	verschillende	systemen	met	elkaar	te	vergelijken.	De	wens	is	om	te	
komen	tot	hydrologische,	brand‐	en	windeigenschappen,	zodat	aan	de	eisen	van	de	(lokale)	overheid	
(gemeente	of	waterschap)	kan	worden	voldaan.	Dit	schept	ook	ruimte	voor	innovaties.	

In	2011	is	de	normcommissie	"Begroeide	daken"	opgericht	met	als	doel	het	vastleggen	van	door	
belanghebbende	marktpartijen	in	consensus	gemaakte	afspraken	over	terminologie	en	
bepalingsmethoden	voor	begroeide	daken	in	normen	en	het	actueel	houden	van	deze	normen	ten	
behoeve	van:	

— Het	leggen	van	een	basis	voor	privaat‐	en	publiekrechtelijke	overeenkomsten	tussen	
overheid/opdrachtgever,	leverancier	en	aannemer.	

— Het	aansluiten	op	wettelijke	regelgeving.	

— Het	leggen	van	de	basis	voor	de	CE‐markering.	

Begin	2014	heeft	de	normcommissie	besloten	een	Nederlands	Technische	Afspraak	op	te	stellen.		

De	NTA	"Begroeide	daken	–	Definities	en	bepalingsmethoden	–	Windweerstand,	waterretentie	en	
brandgevaarlijkheid"	bevat:	

— een	beschrijving	van	alle	termen	en	definities	die	benodigd	zijn	voor	een	juiste	interpretatie	van	de	
NTA;	

— de	bijdrage	die	een	begroeid	dak	levert	aan	de	weerstand	tegen	windbelasting	van	de	
dakbedekking	en/of	begroeid	dak	zelf;	

— de	bijdrage	die	een	begroeid	dak	levert	aan	de	reductie	van	de	afvoer	van	hemelwater	van	
begroeide	daken	naar	het	riool	door	waterbuffering	en	–vertraging;	

— een	antwoord	op	de	vraag	in	hoeverre	een	begroeid	dak	voldoet	aan	de	brandveiligheidsaspecten	
van	daken,	in	aanvulling	op	NEN	6063.	

OPMERKING	 Bepaalde	producten	beschikken	over	een	CE‐markering	voor	een	begroeid	dak	gebaseerd	op	de	
CUAP	04.01/11	'Kits	for	Green	Roofs'.	Een	kit	voor	begroeide	daken,	welke	voorzien	is	van	CE‐markering	volgens	
deze	CUAP	met	classificatie	Broof(t1)	voldoet	daarmee	aan	de	eisen	van	het	Bouwbesluit	2012	m.b.t.	het	
brandgevaarlijk	zijn	van	daken.	In	overleg	met	de	normsubcommissie	353	084	"Brandveiligheidsaspecten	
bouwproducten	en	bouwdelen"	is	besloten	de	CWFT	uit	de	CUAP	niet	over	te	nemen	in	deze	NTA,	omdat	een	
CWFT	moet	worden	afgekondigd	door	de	Europese	Commissie	wat	voor	begroeide	daken	niet	het	geval	is.	Aan	
de	Europese	Commissie	is	de	vraag	voorgelegd	of	een	dergelijke	CWFT‐beschikking	in	de	toekomst	zal	worden	
afgekondigd.	
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Er	heeft	afstemming	plaatsgevonden	met	alle	relevante	bestaande	nationale	en	Europese	normen	en	
het	bouwbesluit.	

De	normcommissie	is	ervan	overtuigd	dat	opdrachtgevers	en	leveranciers	van	begroeide	daken	met	
deze	NTA	voldoende	informatie	in	handen	heeft	waarmee	het	gemakkelijker	wordt	om	de	prestaties	
van	begroeide	daken	inzichtelijk	te	maken	op	het	gebied	van	weerstand	tegen	windbelasting,	
waterbuffering	en	–vertraging	en	ook	de	bijdrage	aan	het	brandgevaarlijk	zijn	van	daken.	De	NTA	zal	
eraan	bijdragen	dat	opdrachtgevers	eisen	kunnen	stellen	aan	begroeide	daken	en	systemen	kunnen	
vergelijken.	

Aan	de	totstandkoming	van	deze	NTA	hebben	de	volgende	organisaties	meegewerkt:	

BDA,	Gorinchem	

Bureau	Groen	advies,	Amersfoort	

Bonar	Xeroflor,	Arnhem	

Deltares,	Delft	

Gemeente	Rotterdam,	Rotterdam	

Leven	op	daken,	De	Meern	

Nophadrain,	Kerkrade	

Optigroen,	Amersfoort	

Stichting	RHP,	's‐Gravenzande	

SBRCURnet,	Rotterdam	

Sempergreen,	Odijk	

Vereniging	Bouwwerk	Begroeners	(VBB),	Scherpenzeel	

Vebidak	Vereniging	Dakbedekkingsbranche	Nederland,	Nieuwegein	

VHG,	Houten	

ZinCo,	Amsterdam	

NEN,	Delft	
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Begroeide	daken	–	Definities	en	bepalingsmethoden	–	Windweerstand,	
waterretentie	en	brandgevaarlijkheid		

1 Onderwerp	en	toepassingsgebied	

Deze	Nederlands	Technische	Afspraak	(NTA)	geeft	bepalingsmethoden	voor	de	windweerstand,	de	
waterretentie	en	het	brandgevaarlijk	zijn	van	extensief	begroeide	daken.	

Uitgangspunten	zijn	daken	met	bevestigde	of	losliggende	gesloten	dakbedekkingssystemen	en	het	al	
dan	niet	meenemen	van	het	dakbegroeiingssysteem	in	de	bepaling	van	de	eigenschappen	van	het	
begroeide	dak.	

OPMERKING	1	 Bevestigingsmethoden	van	dakbedekking	kunnen	zijn:	mechanisch	bevestigd	of	gekleefde	
bevestiging.	

Deze	NTA	geeft	uitsluitend	bepalingsmethoden	voor	de	prestatie	van	het	begroeide	dak	als	geheel	in	
zijn	bouwkundige	toepassing.		

De	bepaling	van	de	windweerstand	geldt	voor	daken	met	een	maximale	hellingshoek	van	3°,	de	
bepaling	van	de	waterretentie	geldt	voor	daken	met	een	maximale	hellingshoek	van	10°	en	de	bepaling	
van	de	brandgevaarlijkheid	geldt	voor	daken	met	een	maximale	hellingshoek	van	20°.	

OPMERKING	2	 Deze	NTA	gaat	niet	in	op	de	product‐/prestatie‐eisen	van	de	afzonderlijke	bestanddelen	van	
het	begroeide	dak,	tenzij	dit	nodig	is	ten	behoeve	van	het	bepalen	van	de	prestatie	van	het	begroeide	dak	in	zijn	
geheel.	

OPMERKING	3	 Intensief	begroeide	daken	vallen	buiten	het	toepassingsgebied	van	deze	NTA.	

2 Normatieve	verwijzingen	

De	volgende	documenten	waarnaar	is	verwezen	zijn	onmisbaar	voor	de	toepassing	van	dit	document.	
Bij	gedateerde	verwijzingen	is	alleen	de	aangehaalde	versie	van	toepassing.	Bij	ongedateerde	
verwijzingen	is	de	laatste	versie	van	het	document	(met	inbegrip	van	wijzigings‐	en	correctiebladen)	
waarnaar	is	verwezen	van	toepassing.	

NEN	5754	 Bodem	‐ Berekening	van	het	gehalte	aan	organische	stof	volgens	
de	gloeiverliesmethode	

NEN	6063:2008	 Bepaling	van	het	brandgevaarlijk	zijn	van	daken	

NPR‐CEN/TS	1187:2012	 Beproevingsmethoden	voor	het	brandgevaarlijk	zijn	van	daken

NEN‐EN	826	 Materialen	voor	de	thermische	isolatie	van	gebouwen	‐	Bepaling	
van	de	samendrukbaarheid	

NEN‐EN	1990	 Eurocode	‐ Grondslagen	van	het	constructief	ontwerp	

NEN‐EN	1991‐1‐
4+A1+C2:2011	+	NB:2011	

Eurocode	1:	Belastingen	op	constructies	‐ Deel	1‐4:	Algemene	
belastingen	–	Windbelasting	incl.	Nationale	Bijlage	

NEN‐EN	13163	 Producten	voor	thermische	isolatie	van	gebouwen	‐	
Fabrieksmatig	vervaardigde	producten	van	geëxpandeerd	
polystyreenschuim	(EPS)	‐	Specificatie	

Dit document is door NEN onder licentie verstrekt aan: / This document has been supplied under license by NEN to:
Sam Groofing B.V. / info@samgroofing.com 12-02-2023 18:01



NTA	8292:2016	

8	

NEN‐EN	13164	 Producten	voor	thermische	isolatie	van	gebouwen	‐	
Fabrieksmatig	vervaardigde	producten	van	geëxtrudeerd	
polystyreenschuim	(XPS)	‐	Specificatie	

NEN‐EN	12579	 Bodemverbeterende	middelen	en	teeltsubstraten	‐	Bemonstering

NEN‐EN	13501‐
1:2007+A1:2009	

Brandclassificatie	van	bouwproducten	en	bouwdelen	‐	Deel	1:	
Classificatie	op	grond	van	resultaten	van	beproeving	van	het	
brandgedrag	

NEN‐EN	13501‐
5:2006+A1:2009	

Brandclassificatie	van	bouwproducten	en	bouwdelen	‐	Deel	5:	
Classificatie	op	grond	van	resultaten	van	beproeving	van	het	
brandgevaarlijk	zijn	van	daken	

NEN‐EN	13956	 Flexibele	banen	voor	waterafdichting	‐ Kunststof	en	rubber	
banen	voor	waterafdichting	voor	daken	‐	Definities	en	
eigenschappen	

3 Termen	en	definities	

Voor	de	toepassing	van	deze	NTA	gelden	de	volgende	termen	en	definities.	

3.1	
afvoercapaciteit	
hoeveelheid	water	die	door	de	drainagelaag	in	een	bepaalde	tijd	per	meter	breedte	van	het	dak	kan	
worden	afgevoerd	

3.2	
afvoercoëfficiënt	
aandeel	van	de	neerslag	dat	wordt	afgevoerd	van	het	dak,	gedurende	de	tijd	dat	deze	neerslag	valt	

3.3	
afvoerperiode	
tijd	tussen	het	moment	dat	de	afvoer	van	neerslag	bij	het	afvoerpunt	begint	en	het	moment	dat	deze	
afvoer	stopt	

3.4	
afvoerpiek	
maximaal	gemeten	afvoer	per	meetinterval,	gedurende	een	afvoerperiode	

3.5	
afvoervertraging	
vertragingstijd	
verschil	in	tijd	tussen	het	moment	van	neerslag	op	het	begroeide	dak	en	het	moment	van	afvoer	van	
het	begroeide	dak,	waarbij	onderscheid	wordt	gemaakt	in	vertraging	van	de	eerste	neerslag,	
vertraging	van	de	laatste	neerslag,	vertraging	afvoerpiek	en	vertraging	afvoerzwaartepunt,	zie	figuur	1	

3.6	
afvoerzwaartepunt	
tijd	na	aanvang	van	een	afvoerperiode	waarop	het	zwaartepunt	van	die	afvoerperiode	ligt,	zie	figuur	1	
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Figuur	1	—	Afvoervertraging,	afvoer‐	en	neerslagzwaartepunt	

3.7	
bedekkingsgraad	
mate	van	bedekking	door	de	begroeiing	van	het	begroeide	dak	per	oppervlakte‐eenheid,	gezien	vanuit	
een	loodrecht	aanzicht	op	het	betreffende	begroeide	dak	uit	gedrukt	in	een	percentage		

3.8	
begroeid	dak	
daken	met	daarop	een	dakbegroeiingssysteem,	al	dan	niet	in	combinatie	met	verharde	afwerking	

OPMERKING	 Met	verharde	afwerking	wordt	bedoeld	o.a.	tegels,	klinkers,	vlonders,	en	overige	(half‐)	
verhardingen.	

3.9	
begroeiing	
verschillende	soorten	aangeplante	planten,	zoals	sedum,	kruiden,	heesters	en	grassen	

3.10	
beschermlaag	
laag	die	het	dakbedekkingssysteem	en/of	wortelwerende	laag	beschermt	tegen	mechanische	
beschadiging	

3.11	
concentratietijd	
gemiddelde	tijd	tussen	het	moment	dat	de	neerslag	op	het	dak	valt	en	het	moment	dat	de	overtollige	
neerslag	van	het	dak	wordt	afgevoerd	bij	een	afvoerpunt	

Legenda

1
2 vertraging afvoerpiek

vertraging van de eerste neerslag

[min]

in
te

ns
ite

it
[m

m
/m

in
]

0
0

reductie neerslag

3 vertraging van neerslagzwaartepunt
4 vertraging van de laatste neerslag

vertraagd deel neerslag

neerslag
afvoer begroeid dak

neerslag en afvoer
vertraagd deel afvoer

2

neerslag zwaartepunt
afvoer begroeid dak

3

1 4

in
te

ns
ite

it
[m

m
/m

in
]

[min]
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3.12	
dak	
uitwendige	scheidingsconstructie	met	een	hoek	van	max.	75º	met	de	horizontaal,	bestaande	uit	de	
onderconstructie	en	alle	zich	daarop	bevindende	lagen	inclusief	het	oppervlak	dat	is	blootgesteld	aan	
de	weerselementen;	ook	de	noodzakelijke	details	worden	tot	het	dak	gerekend	

3.13	
dakbegroeiingssysteem	
totaal	van	lagen,	inclusief	begroeiing,	die	gecombineerd	tot	doel	hebben	om	duurzame	groei	van	
beplanting	op	het	dak	mogelijk	te	maken	

OPMERKING	 Het	dakbegroeiingssysteem	kan	bestaan	uit	een	scheidingslaag,	wortelwerende	laag,	
beschermlaag,	drainagelaag,	filterlaag,	substraatlaag	en	begroeiing,	waarbij	verschillende	functies	gecombineerd	
kunnen	worden	in	één	laag,	zie	bijvoorbeeld	figuur	2.	

	

	 a)	Warm	dak	 b)	Omgekeerd	dak	 c)	Ongeïsoleerd	dak	

Legenda	

A	 begroeid	dak	
B	 dakbegroeiingssysteem	
1	 onderconstructie	
2	 dampremmende	laag	
3	 isolatielaag	
4	 waterdichte	laag	
5	 wortelwerende	laag	
6	 beschermlaag	
7	 drainagelaag	
8	 fliterlaag	
9	 substraatlaag	
10	begroeiing	
11	scheidingslaag	

Figuur	2	—	Voorbeeld	opbouw	begroeid	dak	

3.14	
dakbegroeiingssysteem	bestaande	uit	enkele	laag	
dakbegroeiingssysteem	bestaande	uit	één	laag,	zijnde	een	substraatlaag	met	drainage‐	en	filterfunctie	

3.15	
dakbegroeiingssysteem	bestaande	uit	meerdere	lagen	
dakbegroeiingssysteem	bestaande	uit	meerdere	lagen,	zijnde	een	gescheiden	uitgevoerde	
drainagelaag,	filterlaag	en	substraatlaag	

1

2

4, 5

3

6

7
8
9

10

A

B

a) warm dak

1

10

b) omgekeerd dak

4, 5

6

11
3

7
8
9

A

B

1

10

c) ongeïsoleerd dak

4, 5

4

6

7
8
9

A

B
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3.16	
drainagelaag	
laag	voor	het	afvoeren	van	neerslag	naar	dakafvoeren	

3.17	
extensief	begroeid	dak	
begroeid	dak	met	een	dakbegroeiingssysteem	van	maximaal	150	mm	dik	exclusief	begroeiing,	waarbij	
de	begroeiing	zich	ontwikkelt	tot	een	ecologisch	stabiele	plantengemeenschap	die	zichzelf	in	stand	kan	
houden	met	een	minimum	aan	onderhoud	

OPMERKING	1	 De	begroeiing	van	een	extensief	begroeid	dak,	zijnde	sedum,	kruiden	en	grassen,	wordt	
doorgaans	niet	hoger	dan	500	mm.	

OPMERKING	2	 Sedum‐,	gras‐	en	kruidendaken	vallen	onder	de	noemer	van	extensief	begroeide	daken.	

3.18	
filterlaag	
waterdoorlatende	scheiding	die	voorkomt	dat	fijnere	deeltjes	uit	de	substraatlaag	in	de	drainagelaag	
worden	gespoeld	en	op	die	manier	het	waterafvoerend	vermogen	van	de	drainagelaag	negatief	
beïnvloeden	

3.19	
gesloten	dakbedekkingssysteem	
dakbedekkingssysteem	met	een	waterdichte	laag	van	een	flexibele,	bitumineuze	of	kunststof	
waterdichte	dakbedekking	inclusief	noodzakelijke	onderdelen	en	hulpstukken	

3.20	
intensief	begroeid	dak	
begroeid	dak	met	een	dakbegroeiingssysteem	van	minimaal	150	mm	dik	exclusief	begroeiing,	waarbij	
het	noodzakelijk	is	onderhoud	te	plegen	voor	het	in	stand	houden	van	de	begroeiing	

3.21	
jaarlijkse	waterreductie	
over	meerdere	jaren	gemiddelde	aandeel	van	de	neerslag	op	het	begroeide	dak	dat	niet	wordt	
afgevoerd	

3.22	
maximale	watercapaciteit	
hoeveelheid	water	die	tegen	de	zwaartekracht	in	kan	worden	vastgehouden	in	het	substraat	toegepast	
in	het	begroeide	dak	

3.23	
meetinterval	
tijd	tussen	twee	momenten	waarop	gemeten	wordt	

3.24	
neerslagperiode	
tijd	tussen	het	moment	dat	de	neerslag	begint	en	het	moment	dat	de	neerslag	stopt	

3.25	
neerslagpiek	
maximaal	gemeten	neerslag	per	meetinterval,	gedurende	een	neerslagperiode	
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3.26	
neerslagzwaartepunt	
tijd	na	aanvang	van	een	neerslagperiode	waarop	het	zwaartepunt	van	die	neerslagperiode	ligt,	zie	
figuur	1	

3.27	
plat	dak	
dak	met	een	helling	kleiner	of	gelijk	aan	5º	

3.28	
onderconstructie	
deel	van	het	dak	dat	als	functie	heeft	om	als	constructief	element	zowel	de	permanente	als	
veranderlijke	belastingen	over	te	dragen	naar	de	rest	van	de	gebouwconstructie	

3.29	
ondergelegen	dakconstructie	
gedeelte	van	het	begroeide	dak	onder	het	dakbegroeiingssysteem	

3.30	
ontwikkelingsfase	begroeid	dak	
periode	tussen	aanleg	van	de	begroeiing	tot	het	moment	dat	er	sprake	is	van	een	volgroeid	dak	

3.31	
reductie	van	de	afvoerpiek	
quotiënt	van	de	afvoerpiek	en	de	neerslagpiek	

3.32	
substraatlaag	
samengesteld	groeimedium	met	een	dikte	waar	begroeiing	op	kan	groeien	

3.33	
vegetatievrije	zone	
gedeelte	van	het	begroeid	dak	waar	minimaal	de	begroeiing	is	weggelaten,	zie	figuur	3	

OPMERKING		 Een	vegetatievrije	zone	kan	worden	opgevuld	bijvoorbeeld	met	grind	of	betontegels.	
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	 	 a)	bij	dakrand	 	 	 b)	bij	dakonderbreking	

Legenda	

1	 vegetatievrije	zone	
2	 dakbegroeiingssysteem	

Figuur	3	—	Voorbeeld	vegetatievrije	zone		

3.34	
verlenging	van	de	afvoerperiode	
tijd	die	de	afvoerperiode	langer	duurt	dan	de	bijbehorende	neerslagperiode	

3.35	
vertraging	afvoerpiek	
verschil	in	tijd	tussen	het	moment	van	de	afvoerpiek	en	het	moment	van	de	bijbehorende	
neerslagpiek,	zie	figuur	1	

3.36	
vertraging	afvoerzwaartepunt	
verschil	in	tijd	tussen	het	afvoerzwaartepunt	en	het	daarbij	behorende	neerslagzwaartepunt,	zie	
figuur	1	

3.37	
volgroeid	dak	
begroeid	dak	waarbij	de	begroeiing	tot	volle	wasdom	is	gekomen	en	de	bedekkingsgraad	van	de	
begroeiing	groter	dan	of	gelijk	is	aan	85	%	

3.38	
waterdoorlatendheid	
snelheid	waarmee	het	water	door	een	volledig	verzadigd	substraatlaag	kan	stromen	

OPMERKING	 Bij	begroeide	daken	is	de	waterdoorlatendheid	indicatief	voor	de	kans	op	plasvorming	op	het	
substraat.	Plassen	ontstaan	als	de	neerslagintensiteit	groter	is	dan	de	waterdoorlatendheid	van	het	substraat.	

3.39	
waterretentie	
samenspel	van	watervasthoudend	vermogen	en	de	vertraging	van	de	afvoer	van	de	neerslag	op	het	
dak	

2

1 1
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3.40	
watervasthoudend	vermogen	
waterberging	
waterbuffering	
deel	van	de	neerslag	op	een	begroeid	dak	dat	niet	tot	afvoer	komt	en	alleen	door	verdamping,	direct	of	
via	de	begroeiing,	het	dak	weer	kan	verlaten	

4 Symbolen	en	afkortingen	

Symbool	of	
afkorting	

Omschrijving	 Eenheid	

A	 dakoppervlak	 m2	

b	 meegerekende	afstroombreedte	 m	

C	 afvoercoëfficiënt	bij	maximale	watercapaciteit	van	het	begroeid	dak	
zonder	begroeiing	

–	

ceq		 drukvereffeningsfactor		 –	

cp,net		 nettodrukcoëfficiënt	 –	

cpe	 uitwendige	drukcoëfficiënt	 –	

cpi		 inwendige	drukcoëfficiënt		 –	

Gdbs	 drooggewicht	van	het	dakbegroeiingssysteem	 kg/m2	

Grest	 gewicht	van	het	dakbegroeiingssysteem	exclusief	het	substraat	en	
de	begroeiing	

kg/m2	

g	 valversnelling	 m/s2	

h	 hoogte	van	het	verdichte	monster	 cm	

hs	 hoogte	van	het	substraat	 m	

hwk	 hoogte	van	het	monster	bij	maximale	watercapaciteit	 cm	

i	 volgnummer	van	de	afvoerperiode	en	de	daaraan	voorafgaande	
neerslagperiode	

‐	

j	 volgnummer	lopend	van	1	tot	Tm	 ‐	

Kf	 waterdoorlatendheid	 mm/min	

m	 gewicht	van	het	verdichte	monster	 g	

max(Qat,i)	 maximum	van	alle	gemeten	waarden	van	Qat,i	van	afvoerperiode	i	 l/min	

max(Qnt,i)	 maximum	van	alle	gemeten	waarden	van	Qnt,i	van	neerslagperiode	i	 l/s/m2	

max(Qt)	 maximum	van	alle	gemeten	waarden	van	Qt	 l	

mc‐leeg	 gewicht	van	de	lege	cilinder	 g	

mc‐vol	 gewicht	van	de	gevulde	cilinder	 g	
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Symbool	of	
afkorting	

Omschrijving	 Eenheid	

mc‐wk	 gewicht	van	de	gevulde	cilinder	bij	maximale	watercapaciteit	 g	

md	 droge	gewicht	van	het	monster	 g	

mwk	 gewicht	van	het	monster	bij	maximale	watercapaciteit	 g	

Nit	 gemeten	hoeveelheid	neerslag	in	tijdsinterval	ti	tijdens	
neerslagperiode	i	

l/min	

n	 aantal	gemeten	afvoerperioden	over	de	totale	meetperiode	 	

na	 gemiddeld	aantal	afvoerperioden	per	jaar	 ‐	

Pmaxa,j	 langst	gemeten	afvoerperiode	over	de	totale	meetperiode	 min	

Pmaxn,j	 gemeten	neerslagperiode	voorafgaand	aan	de	je	langst	gemeten	
afvoerperiode	over	de	totale	meetperiode	

min	

Pmina,j	 kortst	gemeten	afvoerperiode	over	de	totale	meetperiode	 min	

Pminn,j	 gemeten	neerslagperiode	voorafgaand	aan	de	je	kortst	gemeten	
afvoerperiode	over	de	totale	meetperiode	

min	

Qat,i	 gemeten	hoeveelheid	afvoer	gedurende	tijdsinterval	t	van	
afvoerperiode	i	

l/min	

Qnt,i	 gemeten	hoeveelheid	neerslag gedurende	tijdsinterval	t	van	
neerslagperiode	i	

l/s/m2	

Qit	 gemeten	hoeveelheid	afvoer	in	tijdsinterval	ti	tijdens	afvoerperiode	i	 l/	min	

Qp_maxa,j	 grootst	gemeten	afvoerreductie	over	de	totale	meetperiode	 %	

Qp_mina,j	 kleinst	gemeten	afvoerreductie	over	de	totale	meetperiode	 %	

Qt	 gemeten	hoeveelheid	afvoer	gedurende	minuut	t	 l	

q	 toegevoerde	neerslag	 l/s/m2	

q’	 afvoercapaciteit	van	de	drainagelaag		 l/s/m	

qp	 extreme	stuwdruk	 N/m2	

R15	 toegevoerde	neerslag	gedurende	15	minuten	beregening	 l	

r	 inwendige	straal	van	de	cilinder	 cm	

Tai_b	 tijd	waarop	de	eerste	afvoer	van	periode	i	gemeten	is	 min	

Tai_e	 tijd	waarop	de	laatste	afvoer	van	periode	i	gemeten	is	 min	

Tb	 tijd	na	start	van	de	neerslag	waarop	de	eerste	afvoer	gemeten	is	 min	

TC	 concentratietijd	 min	

Te	 tijd	na	start	van	de	neerslag	waarop	de	laatste	afvoer	gemeten	is	 min	
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Symbool	of	
afkorting	

Omschrijving	 Eenheid	

Tm	 duur	van	de	totale	meetperiode	 jaar	

Tni_b	 tijd	waarop	de	eerste	neerslag	van	periode	i	gemeten	is	 min	

Tni_e	 tijd	waarop	de	laatste	neerslag	van	periode	i	gemeten	is	 min	

TNp,i	 tijd,	gemeten	vanaf	het	begin	van	neerslagperiode	i,	waarop	de	
neerslagpiek	gemeten	wordt	

min	

Tp_maxa,j	 je	grootst	gemeten	afvoervertraging	over	de	totale	meetperiode	 min	

Tp_mina,j	 je	kleinst	gemeten	afvoervertraging	over	de	totale	meetperiode	 min	

TQp	 tijd	na	aanvang	van	de	beregening	waarop	de	afvoerpiek	gemeten	
wordt	

min	

TQp,i	 tijd,	gemeten	vanaf	het	begin	van	neerslagperiode	i,	waarop	de	
afvoerpiek	gemeten	wordt	

min	

t	 tijd	na	aanvang	neerslag	 min	

tab,i	 begintijd	van	afvoerperiode	i,	gemeten	vanaf	het begin	van	
neerslagperiode	i	

min	

tae,i	 eindtijd	van	afvoerperiode	i,	gemeten	vanaf	het	begin	van	
neerslagperiode	i	

min	

ti	 tijd,	gemeten	vanaf	het	begin	van	neerslagperiode	i	 min	

tz	 gemeten	tijd	die	nodig	is	voor	het	zakken	van	de	waterspiegel	van	de	
hoogste	naar	de	laagste	sonde	

s	

ut	 kritische	sleepsnelheid	 m/s	

u*t	 kritische	sleepsnelheid	 m/s	

VA	 gemeten	hoeveelheid	afvoer	in	de	meetperiode	 m3	

VN	 gemeten	hoeveelheid	neerslag	in	de	meetperiode	 m3	

V	 volume	van	het	verdichte	monster	 cm3	

Vwk	 volume	van	het	monster	bij	maximale	watercapaciteit	 cm3	

vz	 extreme	windsnelheid	over	het	dakvlak	 m/s	

W15	 gemeten	waterafvoer	gedurende	15	minuten	neerslag	 l	

Wd	 rekenwaarde	van	de	windbelasting	op	het	begroeide	dak		 N/m2	

WKmax	 maximale	watercapaciteit	van	het	substraat	 volume‐
%	

Xd	 rekenwaarde	voor	de	weerstand	tegen	afwaaien	van	de	
dakbedekking	incl	dakbegroeiiingssysteem	

N/m2	

z	 gebouwhoogte	 m	
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Symbool	of	
afkorting	

Omschrijving	 Eenheid	

ΔPa	 verlenging	van	de	afvoerperiode	ten	opzichte	van	de	
neerslagperiode	

min	

ΔPgema	 gemiddelde	duur	van	de	afvoerperiode;		 min	

ΔPmaxa	 jaargemiddelde	maximum	duur	van	de	afvoerperiode	 min	

ΔPmina	 jaargemiddelde	minimum	duur	van	de	afvoerperiode	 min	

ΔQp_gema	 gemiddelde	reductie	van	de	afvoerpiek	ten	opzichte	van	de	
neerslagpiek	

%	

ΔQp_maxa	 jaargemiddelde	maximum	reductie	van	de	afvoerpiek	ten	opzichte	
van	de	neerslagpiek	

%	

ΔQp_mina	 jaargemiddelde	minimum	reductie	van	de	afvoerpiek	ten	opzichte	
van	de	neerslagpiek	

%	

ΔQpa	 reductie	van	de	afvoerpiek	ten	opzichte	van	de	neeslagpiek	 %	

ΔTp_gema	 gemiddelde	vertraging	van	de	afvoerpiek	ten	opzichte	van	de	
neerslagpiek	

min	

ΔTp_maxa	 jaargemiddelde	maximum	vertraging	van	de	afvoerpiek	ten	opzichte	
van	de	neerslagpiek	

min	

ΔTp_mina	 jaargemiddelde	minimum	vertraging	van	de	afvoerpiek	ten	opzichte	
van	de	neerslagpiek	

min	

ΔTpa	 vertraging	van	de	afvoerpiek	ten	opzichte	van	de	neerslagpiek	 min	

ΔTzpa	 vertraging	van	het	afvoerzwaartepunt ten	opzichte	van	het	
neerslagzwaartepunt	

min	

ΔTzp_gema	 gemiddelde	vertraging	van	het	afvoerzwaartepunt	 min	

ΔTzp_maxa	 jaargemiddelde	maximum	vertraging	van	het	afvoerzwaartepunt	 min	

ΔTzp_mina	 jaargemiddelde	minimum	vertraging	van	het	afvoerzwaartepunt	 min	

ΔTzp_mina,j	 je	kortst	gemeten	vertraging	van	het	afvoerzwaartepunt over	de	
totale	meetperiode	

min	

Q	 belastingfactor	voor	begroeide	daken	 ‐	

Ψa	 jaarlijkse	waterreductie	 volume‐
%	

	 dichtheid	van	lucht	 kg/m3	

t;s	 bulkdichtheid	in	droge	toestand	van	het	substraat	 kg/m3	
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5 Windbelasting	en	windweerstand	

5.1 Algemeen	

De	bouwconstructie,	inclusief	het	dakbegroeiingssysteem,	moet	duurzaam	bestand	zijn	tegen	de	
daarop	werkende	fundamentele	belastingscombinaties.	De	fundamentele	belastingscombinaties	voor	
dakbegroeiingssystemen	die	als	ballast	werken	voor	de	losliggende	dakbedekking	zijn	gegeven	in		
NEN‐EN	1990.	In	dit	hoofdstuk	wordt	specifieke	invulling	gegeven	aan	de	eisen	voor	de	keuzes	ten	
aanzien	van	de	windbelasting	door	en	weerstand	tegen	zuiging	en	erosie	op	dakbegroeiingssystemen,	
die	als	ballast	werken	voor	de	losliggende	dakbedekking	op	daken	tot	een	maximale	hoogte	van	12	m.	

OPMERKING	 Voor	daken	op	een	grotere	hoogte	dan	12	m	zijn	op	dit	moment	niet	voldoende	gegevens	
bekend	om	hieraan	in	deze	NTA	invulling	te	geven.	

5.2 Weerstand	tegen	windzuiging	

5.2.1 Algemeen	

Het	dakbegroeiingssysteem	is	duurzaam	bestand	tegen	windzuiging	als	wordt	voldaan	aan	de	
volgende	eis:		

Wd	≤	Xd	 (1)	

waarin:	

Wd	 is	de	rekenwaarde	van	de	windbelasting	op	de	dakbedekking	incl.	dakbegroeiingssysteem	
volgens	5.2.2,	in	N/m2;	

Xd	 is	de	rekenwaarde	voor	de	weerstand	tegen	afwaaien	van	de	dakbedekking	incl	
dakbegroeiingssysteem	volgens	5.2.3,	in	N/m2.	

5.2.2 Windbelasting	

De	windbelasting,	Wd,	moet	worden	bepaald	volgens	NEN‐EN	1991‐1‐4,	waarbij	voor	het	begroeide	
dak	dit	moet	worden	bepaald	volgens	(2).	

	 (2)	

waarin:	

Wd	 is	de	rekenwaarde	voor	de	windbelasting,	in	N/m2;	

Q	 is	belastingfactor	voor	begroeide	daken,	waarbij	Q=1,275;	

ceq	 is	de	drukvereffeningsfactor;		

cpe	 is	de	uitwendige	drukcoëfficiënt;	

cpi	 is	de	inwendige	drukcoëfficiënt;	

qp	 is	de	extreme	waarde	voor	de	stuwdruk	van	de	wind,	bepaald	volgens	NEN‐EN	1991‐1‐4,	in	
N/m2.	
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Voor	het	vaststellen	van	de	waarde	voor	ceq	en	cpe	moet	experimenteel	onderzoek	worden	uitgevoerd	
volgens	NEN‐EN	1990	in	verbinding	met	1.5	van	NEN‐EN	1991‐1‐4.	

Indien	geen	waarden	voor	de	ceq	en	cpe	door	experimenteel	onderzoek	zijn	vastgesteld,	mag	voor	de	
bepaling	van	het	de	weerstand	tegen	windzuiging	uitgegaan	worden	een	minimaal	benodigde	droge	
massa	van	het	dakbegroeiingssysteem	volgens	5.2.4.	

5.2.3 Windweerstand	

De	weerstand	tegen	afwaaien,	Xd,	moet	worden	bepaald	volgens	(3).	

0.9 	 (3)	

waarbij:	

; 	 (4)	

waarin:	

Xd	 is	de	rekenwaarde	voor	de	weerstand	tegen	afwaaien	van	de	dakbedekking	inclusief	
dakbegroeiingssysteem,	in	N/m2;	

Gdbs	 is	het	drooggewicht	van	het	dakbegroeiingssysteem,	in	kg/m2;	

g	 is	de	valversnelling,	in	m/s2;	

t;s	 is	de	bulkdichtheid	in	droge	toestand	van	het	substraat	volgens	bijlage	A,	in	kg/m3;	

hs	 is	de	hoogte	van	het	substraat,	in	m;	

Grest	 is	het	gewicht	van	het	dakbegroeiingssysteem	exclusief	het	substraat	en	de	begroeiing,	in	
kg/m2.	

5.2.4 Bepaling	minimaal	benodigde	droge	massa	

Indien	geen	waarden	voor	de	ceq	en	cpe	zijn	vastgesteld	door	experimenteel	onderzoek	mag	voor	het	
minimaal	benodigde	droge	massa	van	het	dakbegroeiingssysteem,	Gdbs,	in	relatie	tot	de	gebouwhoogte,	
z,	windgebied	en	dakzone	worden	uitgegaan	van	tabel	1	bij	een	los	gelegde	dakbedekking,	waarbij	
moet	worden	voldaan	aan	de	volgende	voorwaarden:	

— de	hellingshoek	van	het	dak	is	kleiner	dan	3°;	

— gebouwhoogte	z	is	maximaal	12	m;	

— het	dakbegroeiingssysteem	wordt	aangebracht	op	een	gesloten	dakbedekkingssysteem;	

— de	detaillering	moet	aan	de	randen	van	de	dakbedekking	zo	zijn,	dat	geen	luchtinstroming	onder	de	
dakbedekking	kan	plaatsvinden;	

OPMERKING	1	 Hieraan	wordt	voldaan	als	de	bouwkundige	opstand	gesloten	is	en	de	dakranden	winddicht	
zijn	afgewerkt	(bijvoorbeeld	door	verkleving),	waarbij	geldt	dat	bij	toepassing	van	een	afdekplaat	op	de	dakrand	
er	een	plastische	kit	of	andere	dichting	tussen	de	bovenzijde	van	de	dakrand	en	de	afdekplaat	wordt	aangebracht	
(zie	ook	NPR	6708).	
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— de	luchtdichtheid	van	de	onderconstructie	µt	moet	kleiner	zijn	10‐5	volgens	bijlage	NB.A	van		
NEN‐EN	1991‐1‐4/NB;	

OPMERKING	2	 Voorbeelden	van	luchtdichte	onderconstructies	zijn	daken	van	monolietbeton,	
betonelementen,	cellenbeton,	bimsbeton,	triplex,	sandwichpanelen.	

— het	gebouw	moet	een	gesloten	gebouw	zijn	volgens	6.3.3	van	NPR	6708;	

— het	gebied	rondom	het	gebouw	moet	vallen	onder	terreincategorie	II	en	III	bepaald	volgens		
NEN‐EN	1991‐1‐4.	Voor	gebouwen	in	terreincategorie	0	zijn	de	tabellen	niet	geldig.	

OPMERKING	3	 Terreincategorie	II	en	III	staan	respectievelijk	voor	onbebouwd	en	bebouwd.	

OPMERKING	4	 Het	dakbegroeiingsysteem	behoort	gecontroleerd	te	worden	op	onvolkomenheden	of	
technische	gebreken.	Door	gepast	onderhoud	en	nazorg	kan	een	volgroeid	dak	behouden	blijven,	zie	ook		
bijlage	B.	

Tabel	1	—	Minimaal	benodigde	droge	massa	van	het	dakbegroeiingssysteem	bij	losliggende	
dakbedekking	in	terreincategorie	II	(onbebouwd)	en	III	(bebouwd),	in	kg/m2	

Gebouw	
hoogte,	z	

[m]	

Windgebied	I		

bebouwd/onbebouwd	

Windgebied	II		

bebouwd/onbebouwd	

Windgebied	III	

bebouwd/onbebouwd	

Dakzone	 Dakzone	 Dakzone	

F	 G	 H	 I	 F	 G	 H	 I	 F	 G	 H	 I	

5	 145	 115	 80	 45	 125	 100	 65	 40	 100	 80	 55	 30	

6	 160	 125	 85	 50	 135	 105	 70	 40	 110	 85	 60	 35	

7	 165	 130	 90	 50	 140	 110	 75	 45	 115	 90	 65	 35	

8	 175	 140	 95	 55	 150	 115	 80	 45	 125	 95	 65	 40	

9	 185	 145	 100	 55	 155	 120	 85	 45	 130	 100	 70	 40	

10	 190	 150	 100	 60	 160	 125	 85	 50	 130	 105	 70	 40	

11	 195	 155	 105	 60	 165	 130	 90	 50	 135	 105	 75	 40	

12	 200	 160	 110	 60	 170	 135	 90	 50	 140	 110	 75	 45	

	

5.3 Weerstand	tegen	winderosie	

5.3.1 Algemeen	

Indien	het	groeimedium	van	het	dakbegroeiingssysteem	bestaat	uit	een	ongebonden	substraat	volgens	
bijlage	A	moet	voor	de	weerstand	tegen	winderosie	worden	voldaan	aan	vergelijking	(5)	waarbij	de	
weerstand	gecontroleerd	moet	worden	voor	een	begroeid	dak	in	de	ontwikkelingsfase	en	een	
volgroeid	dak:	

∗ 	 (5)	

waarin:	
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vz	 is	de	extreme	windsnelheid	over	het	dakvlak	in	de	desbetreffende	dakzone	volgens	5.3.2,	in	
m/s;	

u*t	 is	de	kritische	sleepsnelheid,	in	m/s.	

Voor	het	vaststellen	van	de	kritische	sleepsnelheid	u*t	van	een	substraat	moet	experimenteel	
onderzoek	worden	uitgevoerd	volgens	NEN‐EN	1990	in	verbinding	met	1.5	van	NEN‐EN	1991‐1‐4.	

Indien	geen	specifieke	waarden	voor	de	kritische	sleepsnelheid,	u*t	door	experimenteel	onderzoek	zijn	
vastgesteld,	mag	voor	de	bepaling	van	de	benodigde	maatregelen	tegen	winderosie	5.3.4	worden	
aangehouden.	

OPMERKING	1	 De	kritische	sleepsnelheid,	u*t	geeft	aan	bij	welke	windsnelheid	(bodem)deeltjes	worden	
losgemaakt	en	worden	meegenomen	door	de	wind.	

OPMERKING	2	 Begroeide	daken	met	een	substraat	dat	niet	gevoelig	is	voor	erosie	hoeft	niet	te	worden	
gecontroleerd	op	weerstand	tegen	winderosie,	bijvoorbeeld	substraatplaten	van	steenwol	of	ander	blijvend‐
gebonden	materiaal.	

OPMERKING	3	 Ter	voorkoming	van	verwaaiing	van	(bodem)deeltjes	van	dakbegroeissystemen	behoort	te	
worden	aangetoond	dat	de	optredende	extreme	windsnelheid,	vz	op	een	dakvlak	niet	hoger	is	als	de	kritische	
sleepsnelheid,	u*t	van	het	dakbegroeiingssysteem.	De	kritische	sleepsnelheid,	u*t	geeft	aan	bij	welke	
windsnelheid	(bodem)deeltjes	worden	losgemaakt	en	worden	meegenomen	door	de	wind.	

OPMERKING	4	 De	ontwikkelingsfase	duurt	onder	normale	omstandigheden	maximaal	24	maanden.		

5.3.2 Extreme	windsnelheid	

De	extreme	windsnelheid	over	het	dakvlak	in	de	desbetreffende	dakzone	moet	worden	bepaald	met	
vergelijking	(6).	

	∙	 	 	

½	∙	
		 (6)	

waarin:	

vz	 is	de	extreme	windsnelheid	over	het	dakvlak	in	de	desbetreffende	dakzone,	in	m/s;	

qp(z)	 is	de	extreme	stuwdruk	op	hoogte	(z)	volgens	NEN‐EN	1991‐1‐4	met	een	referentieperiode	
volgens	5.3.3,	in	N/m2;	

cpe	 is	de	uitwendige	drukcoëfficiënt,	afhankelijk	van	de	dakzone	en	het	daktype	volgens		
NEN‐EN‐1991‐1‐4;	

	 is	de	dichtheid	van	lucht	volgens	NEN‐EN	1991‐1‐4,	in	kg/m3,	waarbij		=	1,25	kg/m3.	

5.3.3 Referentieperiode	

Voor	de	bepaling	van	de	extreme	stuwdruk	qp(z)	moet	een	referentieperiode	worden	aangehouden	
van:	

— 15	jaar	bij	begroeid	dak	tijdens	de	ontwikkelingsfase;	

— 50	jaar	bij	volgroeid	dak.	
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5.3.4 Maatregelen	tegen	winderosie	

Indien	geen	waarden	voor	de	kritische	sleepsnelheid,	u*t	zijn	vastgesteld	door	experimenteel	
onderzoek,	mag	tot	een	maximale	gebouwhoogte	van	10	m	tabel	2	worden	aangehouden	voor	de	
bepaling	van	de	benodigde	maatregelen	tegen	winderosie	in	relatie	tot	de	gebouwhoogte,	z,	
windgebied	en	dakzone,	waarbij	moet	worden	voldaan	aan	de	volgende	voorwaarden:	

— de	hellingshoek	van	het	dak	is	kleiner	dan	3°;	

— de	afmetingen	van	de	dakzones	moeten	worden	bepaald	volgens	NEN‐EN	1991‐1‐4.	Zone	G	moet	
worden	verdeeld	in	G1	en	G2,	waarbij	G1	de	deelzone	is	direct	aansluitend	op	de	dakbeëindiging.	
De	rekenkundige	afmeting	van	G1	is	de	helft	van	de	breedte	van	G,	met	een	minimale	breedte	van	
300	mm;	

— de	samenstelling	van	het	ongebonden	substraat	voldoet	aan	bijlage	A;	

— de	bedekkingsgraad	van	de	begroeiing	moet,	na	afloop	van	de	ontwikkelingsfase,	gedurende	de	
levensduur	groter	dan	of	gelijk	zijn	aan	85	%.		

OPMERKING	1	 Het	dakbegroeiingsysteem	behoort	gecontroleerd	te	worden	op	onvolkomenheden	of	
technische	gebreken.	Door	gepaste	onderhoud	en	nazorg	kan	een	volgroeid	dak	behouden	blijven,	zie	ook		
bijlage	B.	

— het	gebied	rondom	het	gebouw	moet	vallen	onder	terreincategorie	II	en	III	bepaald	volgens		
NEN‐EN	1991‐1‐4.	Voor	gebouwen	in	terreincategorie	0	zijn	de	tabellen	niet	geldig.	

OPMERKING	2	 Terreincategorie	II	en	III	staat	respectievelijk	voor	onbebouwd	en	bebouwd.	

Tabel	2	—	Benodigde	maatregelen	tegen	erosie	bij	een	gebouwhoogte	t.m.	10	m	in	
terreincategorie	II	(onbebouwd)	en	III	(bebouwd)	

Gebouwhoogte		
[m]	

Windgebied	I		

bebouwd/onbebouwd

Windgebied	II		

bebouwd/onbebouwd

Windgebied	III	

bebouwd/onbebouwd

Dakzone	 Dakzone	 Dakzone	

F	 G1	 G2	 H	 I	 F	 G1 G2 H	 I	 F	 G1	 G2	 H	 I	

5	 VZ	 VZ	 ME	 ZE	 ZE	 VZ	 VZ	 ZE	 ZE	 ZE	 VZ	 VZ	 ZE	 ZE	 ZE	

6	 VZ	 VZ	 ME	 ZE	 ZE	 VZ	 VZ	 ZE	 ZE	 ZE	 VZ	 VZ	 ZE	 ZE	 ZE	

7	 VZ	 VZ	 ME	 ME	 ZE	 VZ	 VZ	 ME	 ZE	 ZE	 VZ	 VZ	 ZE	 ZE	 ZE	

8	 VZ	 VZ	 ME	 ME	 ZE	 VZ	 VZ	 ME	 ZE	 ZE	 VZ	 VZ	 ZE	 ZE	 ZE	

9	 VZ	 VZ	 ME	 ME	 ME	 VZ	 VZ	 ME	 ME	 ZE	 VZ	 VZ	 ME	 ZE	 ZE	

10	 VZ	 VZ	 ME	 ME	 ME	 VZ	 VZ	 ME	 ME	 ZE	 VZ	 VZ	 ME	 ME	 ZE	

Waarbij	
VZ	 is	het	toepassen	van	een	Vegetatievrije	Zone	bestaande	uit	grind	of	vormvaste	ballast	

conform	NEN‐EN	1991‐1‐4.	

ME	 is	een	dakbegroeiingssysteem	Met	verplichte	Erosiebeschermingsmaatregelen	

ZE	 is	een	dakbegroeiingssysteem	Zonder	verplichte	Erosiebeschermingsmaatregelen	
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OPMERKING	1	 Figuur	1	geeft	een	voorbeeld	van	dakzones	op	een	plat	dak.	

	

Legenda	

1	 breedte	zone	G,	tenminste	500	mm	
2	 breedte	zone	G1,	50%	van	zone	G	met	een	minimum	van		500	mm	

Figuur	4	—	Voorbeeld	dakzones	op	een	plat	dak	

OPMERKING	2	 Erosiebeschermende	maatregelen	zijn	maatregelen	die	deflatie	(het	losmaken	en	het	opnemen	
van	bodemdeeltjes	door	de	wind)	van	substraatdelen	tegengaan,	bijvoorbeeld	vegetatiematten,	hydroseeding,	
netten	en	rasterplaten.	

6 Waterretentie	

6.1 Algemeen	

Waterretentie	van	het	begroeide	dak	wordt	in	deze	NTA	gesplitst	in	watervasthoudend	vermogen	
volgens	6.2	en	afvoervertraging	volgens	6.3.	

OPMERKING	1	 Waterretentie	van	begroeide	daken	wordt	uitgedrukt	ten	opzichte	van	de	neerslag.	Omdat	de	
keuze	voor	een	begroeid	dak	meestal	wordt	afgewogen	tegen	de	keuze	voor	een	dak	zonder	
dakbegroeiingssysteem	is	het	feitelijk	correcter	om	de	waterretentie	van	het	begroeide	dak	ook	ten	opzichte	van	
een	traditioneel	dak	uit	te	drukken.	In	de	praktijk	worden	daken	zonder	dakbegroeiingssysteem	echter	alleen	
gebruikt	bij	langlopende	proeven	in	het	vrije	veld	(Bijlage	E).		

OPMERKING	2	 Waterretentie	is	een	dynamische	eigenschap	en	kan	door	bijv.	weersinvloeden,	ouderdom	aan	
verandering	onderhevig	zijn.	
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6.2 Watervasthoudend	vermogen	

6.2.1 Algemeen	

Een	indicatie	van	het	jaarlijks	watervasthoudend	vermogen	van	het	begroeide	dak	kan	worden	
bepaald	volgens	tabel	3,	waarbij	het	jaarlijks	gemiddelde	watervasthoudend	vermogen	is	gebaseerd	op	
locaties	met	een	meerjaarlijks	gemiddelde	van	een	jaarlijkse	neerslag	van	650	‐	800	mm.	

OPMERKING	 In	gebieden	met	minder	jaarlijkse	neerslag	is	het	watervasthoudend	vermogen	hoger	en	in	
gebieden	met	meer	neerslag	een	lagere	watervasthoudend	vermogen.	

Tabel	3	—	Jaarlijks	watervasthoudend	vermogen	

Dikte	
dakbegroeiingssysteem	
excl.	de	hoogte	van	de	

begroeiing,	d	
[mm]	

Jaarlijks	
gemiddelde	

watervasthoudend	
vermogen	

[%]	

20	≤	d	≤	40	 40	

40	<	d	≤	60	 45	

60	<	d	≤	100	 50	

100	<	d	≤	150	 55	

	

Voor	een	meer	gedetailleerde	uitwerking	van	het	watervasthoudend	vermogen	kan	het	
watervasthoudend	vermogen	worden	bepaald	door	testen	uit	te	voeren	op:	

— het	ongebonden	substraat	volgens	6.2.2;	

— het	begroeid	dak	zonder	begroeiing	volgens	6.2.3;	

of	

— het	begroeide	dak	met	een	bedekkingsgraad	van	ten	minste	85	%	volgens	6.2.4.	

OPMERKING	1	 De	keuze	voor	een	van	de	drie	methodes	is	afhankelijk	van/wordt	bepaald	door	factoren	als	de	
opbouw	van	het	begroeide	dak	(losse	substraatlaag	of	een	geheel	met	begroeiing	en/of	filterlaag	en	
drainagelaag),	de	fase	waarin	de	test	plaatsvindt	(voor,	tijdens	of	na	aanleg	van	het	begroeide	dak),	enz.		

Het	uitvoeren	van	testen	op	het	substraat	is	de	eenvoudigste	methode	om	watervasthoudend	vermogen	te	
bepalen.	De	test	vindt	plaats	onder	goed	controleerbare	meetomstandigheden	in	een	laboratorium	en	de	
resultaten	zijn	onderling	goed	vergelijkbaar.	Er	wordt	daarbij	geen	rekening	gehouden	met	de	manier	van	
aanbrengen	van	het	substraat	op	het	dak	(leggen,	strooien,	spuiten).	In	praktijk	is	het	watervasthoudend	
vermogen	variabel	in	tijd	en	hangt	sterk	af	van	de	voorgeschiedenis	(neerslag	en	verdamping	in	de	dagen	
voorafgaand	aan	dat	tijdstip).	

De	test	op	een	begroeid	dak	zonder	begroeiing	vindt	plaats	in	een	wind‐	en	regendichte	hal.	Deze	test	is	alleen	
geschikt	voor	het	bepalen	van	de	afvoercapaciteit	en	concentratietijd	van	een	dak,	maar	zegt	niets	over	de	
waterbergende	werking	van	het	substraat/dak.	
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De	test	op	een	begroeid	dak	vindt	plaats	in	situ,	locatie	in	de	vrije	buitenlucht,	waar	neerslag	en	verdamping	door	
de	natuur	worden	bepaald.	Deze	test	is	uitermate	geschikt	voor	een	goede	beschrijving	van	de	werking	van	het	
totale	dak	onder	natuurlijke	omstandigheden.	De	benodigde	testperiode	is	echter	zeer	lang	en	de	resultaten	zijn	
maar	beperkt	overdraagbaar	naar	andere	begroeide	daken	en	andere	klimaatomstandigheden.	

OPMERKING	2	 De	testmethoden	sluiten	zo	veel	mogelijk	aan	bij	de	methoden	uit	de	FLL	Richtlinie	für	die	
Plannung	Ausführung	und	Pflege	von	Dachbegrünungen.	

6.2.2 Watervasthoudend	vermogen	substraat	

Het	watervasthoudend	vermogen	van	het	ongebonden	substraat	wordt	bepaald	door	vaststelling	van:	

— de	waterdoorlatendheid	volgens	bijlage	C.2;	

— de	maximale	watercapaciteit	volgens	bijlage	C.3.	

OPMERKING	 Deze	eigenschappen	worden	vastgesteld	door	middel	van	testen	onder	goed	controleerbare	
meetomstandigheden	in	een	laboratorium.	

6.2.3 Watervasthoudend	vermogen	begroeid	dak	zonder	begroeiing	

Het	watervasthoudend	vermogen	van	het	begroeid	dak	zonder	begroeiing	wordt	bepaald	door	
vaststelling	van:	

— de	afvoercoëfficiënt	volgens	bijlage	D.2;	

— de	afvoercapaciteit	volgens	bijlage	D.3;	

— de	concentratietijd	volgens	bijlage	D.4.	

OPMERKING	1	 Deze	eigenschappen	worden	vastgesteld	door	middel	van	gereguleerde	beregening	op	
begroeide	daken	zonder	begroeiing	voor	een	specifieke	laagopbouw	in	een	wind‐	en	regendichte	hal.	

OPMERKING	2	 Voor	een	indicatie	van	de	afvoercoëfficiënt	van	het	begroeide	dak	kan	tabel	4	worden	
aangehouden.	

Tabel	4	—	Indicatieve	waarde	afvoercoëfficiënt	

Dikte	
dakbegroeiingssysteem	
excl.	de	hoogte	van	de	

begroeiing,	d	
[mm]	

Afvoercoëfficiënt,	C	
[‐]	

dakhelling	≤	5˚	 dakhelling	>	5˚	

20	≤	d	≤	40	 0.7	 0.8	

40	<	d	≤	60	 0.6	 0.7	

60	<	d	≤	100	 0.5	 0.6	

100	<	d	≤	150	 0.4	 0.5	

6.2.4 Watervasthoudend	vermogen	begroeide	dak	

Het	watervasthoudend	vermogen	van	het	begroeide	dak	wordt	bepaald	door	de	vaststelling	van	de	
jaarlijkse	waterreductie	volgens	Bijlage	E.	
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OPMERKING	 Deze	eigenschap	wordt	vastgesteld	door	middel	van	natuurlijke	neerslag	en	verdamping	op	
begroeide	daken	in	het	vrije	veld.	

6.3 Afvoervertraging	

6.3.1 Algemeen	

De	afvoervertraging	van	het	begroeide	dak	kan	worden	bepaald	door	testen	uit	te	voeren	op:	

— het	begroeide	dak	zonder	begroeiing	volgens	6.3.2;	

of	

— het	begroeide	dak	met	een	bedekkingsgraad	van	ten	minste	85	%	volgens	6.3.3.	

OPMERKING	1	 De	keuze	voor	een	van	de	methodes	is	afhankelijk	van/wordt	bepaald	door	factoren	als	de	
opbouw	van	het	begroeide	dak	(losse	substraatlaag	of	een	geheel	met	begroeiing	en/of	filterlaag	en	
drainagelaag),	de	fase	waarin	de	test	plaatsvindt	(voor,	tijdens	of	na	aanleg	van	het	dak),	enz.	

OPMERKING	2	 De	test	op	het	begroeid	dak	zonder	begroeiing	kan	ook	worden	uitgevoerd	op	traditionele	
(niet‐begroeide)	daken.	Ook	op	deze	daken	is	er	sprake	van	enige	waterretentie.	De	resultaten	van	testen	op	
traditionele	daken	kunnen	dienen	als	referentie	voor	de	waterretentie	op	begroeide	daken.	

OPMERKING	3	 Op	begroeide	daken	is	additionele	vertraging	mogelijk	door	het	aanbrengen	van	
afvoervertragende	constructies	in	de	drainagelaag	en/of	bij	de	afvoerpunten.	Deze	technieken	kunnen	ook	op	
andere	daken	worden	toegepast	en	staan	dus	feitelijk	los	van	de	werking	van	het	begroeide	dak.	Daarom	worden	
daken	met	aanvullende	afvoervertragende	constructies	niet	in	dit	document	behandeld.	

OPMERKING	4	 De	afvoervertraging	wordt	enigermate	beïnvloed	door	omstandigheden	van	het	
dakbegroeiingssysteem	(droog	of	verzadigd)	alsook	het	watervasthoudend	en	waterdoorlatend	vermogen.	

6.3.2 Afvoervertraging	begroeid	dak	zonder	begroeiing	

De	afvoervertraging	van	het	begroeid	dak	zonder	begroeiing	wordt	bepaald	door	de	volgende	
eigenschappen:	

— afvoerperiode	volgens	bijlage	F.2;	

— afvoerzwaartepunt	volgens	bijlage	F.3;	

— afvoerpiek	volgens	bijlage	F.4.	

OPMERKING	 Deze	eigenschappen	worden	vastgesteld	door	middel	van	gereguleerde	beregening	op	begroeid	
dak	zonder	begroeiing	voor	een	specifieke	laagopbouw	in	een	wind‐	en	regendichte	hal.	

6.3.3 Afvoervertraging	begroeide	dakopbouw	

De	afvoervertraging	van	het	begroeide	dak	wordt	bepaald	door	volgende	eigenschappen:	

— afvoerperiode,	volgens	bijlage	G.2;	

— afvoerzwaartepunt,	volgens	bijlage	G.3;	

— afvoerpiek,	volgens	bijlage	G.4.	
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OPMERKING	 Deze	eigenschap	wordt	vastgesteld	door	middel	van	natuurlijke	neerslag	en	verdamping	op	
begroeide	daken	in	het	vrije	veld.	

7 Bepaling	van	het	brandgevaarlijk	zijn		

7.1 Inleiding	

Dit	hoofdstuk	geeft	in	aanvulling	op	NEN	6063	dan	wel	in	afwijking	op	NEN	6063	de	experimentele	
bepaling	en	klassering	van	het	brandgevaarlijk	zijn	van	begroeide	daken	bij	blootstelling	aan	vliegvuur	
en	een	beperkte	warmtestralingsintensiteit.	

OPMERKING	1	 In	aansluiting	op	het	Bouwbesluit	is	de	toetsing	op	het	brandgevaarlijk	zijn	bij	
dakbegroeiingssystemen	die	als	ballast	werken	voor	de	losliggende	dakbedekking	verplicht.	

Deze	bepaling	is	van	toepassing	op	begroeide	daken	waarvan	het	dakbegroeiingssysteem	aan	alle	
zijden	is	opgesloten,	waarbij	zijdelingse	indringing	van	vliegvuur	in	het	dakbegroeiingssysteem	wordt	
voorkomen.	Het	dakbegroeiingssysteem	moet	minimaal	tot	de	bovenkant	van	de	substraatlaag	worden	
afgesloten.	

OPMERKING	2	 De	opsluiting	kan	bestaan	uit	bijvoorbeeld	een	strook	grind	of	een	rij	tegels	maar	kan	ook	
bestaan	uit	bijvoorbeeld	een	metalen	strip,	een	haakse	dakrand	of	opstand.		

Deze	bepaling	is	van	toepassing	op	begroeide	daken	waarvoor	geldt:	

a) bij	dakdoorbrekingen	met	en	zonder	opstand‐	en	dakdoorvoeren,	moet	rondom	een	strook	van	
minimaal	300	mm	breedte,	voorzien	van	onbrandbaar	materiaal	zoals	dakgrind	of	betontegels,	
worden	aangebracht.	

b) bij	gevelaansluitingen	met	deuren	en	ramen	(openingen)	aangebracht	op	of	lager	dan	800	mm	
gemeten	vanaf	de	bovenzijde	van	de	substraatlaag	moet	een	strook	van	minimaal	500	mm	breedte,	
voorzien	van	onbrandbaar	materiaal	zoals	dakgrind	of	betontegels,	worden	aangebracht.	

OPMERKING	3	 Bij	het	compartimenteren	van	het	begroeide	dakoppervlak	mag	het	dakbegroeiingssysteem	
doorlopen	onder	de	afwerking	van	de	vegetatievrije	zone.	

7.2 Bepalingsmethode	

De	beproevingsmethode	bestaat	achtereenvolgens	uit:	

— het	trekken	van	monsters	volgens	7.3;	

— het	bereiden	van	het	proefstuk	volgens	7.4;	

— het	uitvoeren	van	de	proef	volgens	7.5;	

— het	verwerken	van	de	resultaten	volgens	7.6.	

7.3 Monsterneming	

De	monsterneming	moet	plaatsvinden	volgens	6.1	van	NEN‐EN	13501‐5,	waarbij	het	monster	bestaat	
uit	alle	lagen	van	het	dak	en	het	dakbegroeiingssysteem	exclusief	begroeiing.	

OPMERKING	 De	invloed	van	begroeiing	wordt	in	de	beproeving	verdisconteerd	door	middel	van	het	
verhogen	van	de	brandlast	(hoeveelheid	houtwol).	
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7.4 Proefstuk	

7.4.1 Aantal,	afmetingen	en	conditionering	

Het	aantal,	de	afmeting	en	conditionering	van	het	proefstuk	moet	voldoen	aan	6.1	van	NEN	6063,	
waarbij:	

— voor	een	geteste	dakhelling	het	minimaal	aantal	proefstukken	één	is;	

— de	positie	van	de	naden	in	het	proefstuk	moet	zijn	ontleend	aan	7.4.3;	

— voor	de	conditionering	van	het	proefstuk	4.5	van	NPR‐CEN/TS	1187	geldt.	

OPMERKING	 Substraatmaterialen	kunnen	significante	hoeveelheden	vocht	bevatten	die	het	
beproevingsresultaat	kunnen	beïnvloeden.	Extra	aandacht	moet	worden	besteed	aan	het	daadwerkelijk	bereiken	
van	het	evenwichtsvochtgehalte	van	dergelijke	substraatlagen.	Zonodig	kunnen	substraatmaterialen	vooraf	
worden	geconditioneerd	om	de	benodigde	tijd	voor	conditionering	van	de	proefstukken	te	verkorten.	

7.4.2 Dakhelling	

De	dakhelling	moet	15˚	zijn.	

7.4.3 Dakopbouw	

7.4.3.1 Algemeen	

Het	proefstuk	moet	zijn	opgebouwd	volgens	één	van	onderstaande	mogelijkheden.	

a) als	een	specifiek	dak	volgens	6.3.2	van	NEN	6063,	inclusief	een	dakbegroeiingssysteem	en	exclusief	
de	begroeiing;	

OPMERKING	1	 Bij	deze	mogelijkheid	wordt	een	dakconstructie	beproefd	zoals	deze	in	werkelijkheid	wordt	
toegepast	(specifieke	beproeving).	De	onderhavige	norm	geeft	geen	extrapolatieregels.	

b) met	een	standaardonderconstructie	volgens	6.3.3	van	NEN	6063,	inclusief	een	
dakbegroeiingssysteem	en	exclusief	de	begroeiing;	

OPMERKING	2	 Deze	mogelijkheid	sluit	aan	bij	de	Europese	beproevingsmethode	en	de	daarbij	vastgelegde	
extrapolatieregels.	Er	worden	geen	extrapolatieregels	gegeven	voor	het	dakbegroeiingssysteem.	

c) als	een	standaardproefdak	volgens	7.4.3.2;.	

OPMERKING	3	 Deze	mogelijkheid	sluit	aan	bij	het	standaardproefdak	volgens	6.3.4	van	NEN	6063.	Hiervoor	
gelden	specifieke	extrapolatieregels	volgens	7.6.	

OPMERKING	4	 Het	proefstuk	wordt	getest	exclusief	de	begroeiing.	De	invloed	van	de	begroeiing	wordt	
verdisconteerd	door	het	gebruik	van	een	grotere	brandlast,	zie	7.5.2.	

7.4.3.2 Standaardproefdak	

7.4.3.2.1 Geïsoleerd	standaardproefdak	met	dakbegroeiingssysteem	

Een	standaardproefdak	geïsoleerd	als	warmdak	met	een	dakbegroeiingssysteem	bestaat	uit:	

Dit document is door NEN onder licentie verstrekt aan: / This document has been supplied under license by NEN to:
Sam Groofing B.V. / info@samgroofing.com 12-02-2023 18:01



NTA	8292:2016	

29	

OPMERKING	1	 Bij	een	warmdak	ligt	de	isolatie	onder	de	dakbedekking.	

a) een	onderconstructie	van	geprofileerde	stalen	dakplaten	volgens	4.4.2.2.d	van	NPR‐CEN/TS	1187	
met	een	nominale	staalkerndikte	van	0,75	mm;	

OPMERKING	2	 Een	onderconstructie	van	geprofileerde	stalen	dakplaten	met	profieltype	106	voldoet	aan	de	
eisen	van	4.4.2.2.d	van	NPR‐CEN/TS	1187.	

b) isolatiemateriaal	met	de	volgende	specificaties:	

— naakt	geëxpandeerd	polystyreenschuim	EPS	100	volgens	NEN‐EN	13163;	

— brandgedrag	geklasseerd	als	klasse	E	volgens	NEN‐EN	13501‐1;	

— dikte:	(100	±	5)	mm;	

— verticale	naad	volgens	proefstuk	type	3	van	figuur	3	van	NPR‐CEN/TS	1187;	

— direct	of	indirect	mechanisch	bevestigd	op	de	onderconstructie.	

c) een	scheidingslaag	tussen	isolatiemateriaal	en	dakbedekkingssysteem	van	naakt	glasvlies	van		
(100	±	10)	g/m2	dat	niet	is	behandeld	om	het	brandgedrag	te	beïnvloeden.	

d) een	EPDM	membraan	als	gesloten	dakbedekkingssysteem	met	de	volgende	specificaties:	

— toegepast	in	een	geïsoleerd	standaardproefdak	volgens	6.3.4.1	van	NEN	6063	niet	
brandgevaarlijk	volgens	8.3	van	NEN	6063;	

— effectieve	dikte	volgens	NEN‐EN	13956:	1,14	mm	+10	%	/	5	%;	

— zonder	naden.	

e) een	dakbegroeiingssysteem	met	de	minimaal	volgende	specificaties:	

— eventuele	naden	in	de	toegepaste	lagen	op	gelijke	plaats	als	de	verticale	naad	in	het	
isolatiemateriaal;	

— gehalte	aan	organische	stof	in	het	substraat	of	(samengestelde)	mat,	bepaald	volgens	NEN	5754,	
volgens	opgave	leverancier;	

— zonder	begroeiing.	

7.4.3.2.2 Standaardproefdak	geïsoleerd	als	omgekeerd	dak	met	dakbegroeiingssysteem	

Een	standaardproefdak	geïsoleerd	als	omgekeerd	dak	met	dakbegroeiingssysteem	heeft	de	volgende	
opbouw.	

OPMERKING	1	 Bij	een	omgekeerd	dak	ligt	de	isolatie	op	de	dakbedekking	in	plaats	van	er	onder.	

a) een	onderconstructie	van	hout	volgens	4.4.2.2.b	van	NPR‐CEN/TS	1187.	

OPMERKING	2	 Volgens	4.4.2.2.b	van	NPR‐CEN/TS	1187	is	het	resultaat	van	een	beproeving	op	een	houten	
onderconstructie	alleen	geldig	voor	een	onderconstructie	van	geschaafde	en	geploegde	houten	delen	indien	de	
houten	planken	van	het	proefdak	zijn	verlegd	met	naden	van	(5,0	±	0,5)	mm.	

b) een	EPDM	membraan	als	dakbedekkingssysteem	met	de	volgende	specificaties:	
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— toegepast	in	een	geïsoleerd	standaardproefdak	volgens	6.3.4.1	van	NEN	6063	niet	
brandgevaarlijk	volgens	8.3	van	NEN	6063;	

— effectieve	dikte	volgens	NEN‐EN	13956:	1,14	mm	+10	%	/	5	%;	

— zonder	naden.	

c) Isolatiemateriaal	met	de	volgende	specificaties:	

— geëxtrudeerd	polystyreenschuim	XPS	volgens	NEN‐EN	13164;	

— brandgedrag	geklasseerd	als	klasse	E	volgens	NEN‐EN	13501‐1;	

— druksterkte	bij	10%	vervorming	CS(10/Y)	≤	400	kPa	volgens	NEN‐EN	826;	

— dikte:	100	mm	+3	mm	/	2	mm;	

— verticale	naad	volgens	proefstuk	type	3	van	figuur	3	van	NPR‐CEN/TS	1187;	

— losliggend	op	de	onderconstructie.	

d) een	dakbegroeiingssysteem	met:	

— eventueel	een	extra	scheidingslaag	direct	op	de	XPS	isolatie;	

— eventuele	naden	in	de	toegepaste	lagen	op	gelijke	plaats	als	de	verticale	naad	in	het	
isolatiemateriaal;	

— gehalte	aan	organische	stof	in	het	substraat	of	(samengestelde)	mat,	bepaald	volgens	NEN	5754,	
volgens	opgave	leverancier;	

— zonder	begroeiing.	

e) eventueel	een	extra	vlies	direct	op	de	XPS	isolatie	als	onderdeel	van	de	isolatie.	

OPMERKING	3	 Indien	met	een	extra	scheidingslaag	gewordt	getest,	dan	gelden	de	resultaten	alleen	voor	
een	begroeid	dak	met	deze	scheidingslaag.	

7.4.3.2.3 Ongeïsoleerd	proefdak	

Een	ongeïsoleerd	proefdak	met	een	dakbegroeiingssysteem	heeft	de	volgende	opbouw.	

a) een	onderconstructie	volgens	6.5.2.3.b	van	NEN‐EN	13501‐5.	

b) een	EPDM	membraan	als	dakbedekkingssysteem	met	de	volgende	specificaties:	

— toegepast	in	een	geïsoleerd	standaardproefdak	volgens	6.3.4.1	van	NEN	6063	niet	
brandgevaarlijk	volgens	8.3	van	NEN	6063;	

— effectieve	dikte	volgens	NEN‐EN	13956:	1,14	mm	+10	%	/	5	%;	

— zonder	naden.	

c) een	dakbegroeiingssysteem	met:	
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— eventuele	naden	in	de	toegepaste	lagen	verticaal	in	het	midden	van	het	proefstuk;	

— gehalte	aan	organische	stof	in	het	substraat	of	(samengestelde)	mat,	bepaald	volgens	NEN	5754,	
volgens	opgave	leverancier;	

— zonder	begroeiing.	

7.5 Proef	

7.5.1 Inleiding	

De	beproevingscondities,	de	toestellen	en	hulpmiddelen,	de	werkwijze	en	de	waarneming	en	
bewerking	van	de	resultaten	moeten	zijn	ontleend	aan	4.1,	4.2,	4.6,	4.7	en	4.8	van	NPR‐CEN/TS	1187	
met	de	aanvullingen	en	afwijkingen	volgens	7.5.2	en	7.5.3.	

7.5.2 Toestellen	‐	Korf	

In	afwijking	op	4.1.1	van	NPR‐CEN/TS	1187	moet	de	korf	een	diepte	hebben	van	250	mm.	De	massa	
van	de	korf	is	(800	±	50)	g.	De	pootjes	van	de	korf	mogen	worden	aangepast	om	het	wegzakken	van	de	
korf	in	de	substraatlaag	te	voorkomen.	De	aanpassing	van	de	pootjes	mag	geen	invloed	hebben	op	het	
resultaat	van	de	beproeving.	

7.5.3 Werkwijze	‐	Vullen	van	de	korf	

In	afwijking	op	4.7.1	van	NPR‐CEN/TS	1187	moet	de	korf	met	houtwol	worden	gevuld	in	minimaal	
zeven	lagen,	met	een	totale	massa	van	het	houtwol	van	(750	±	10)	g.	

7.6 Verwerking	van	de	resultaten	

7.6.1 Beoordeling	daken	

De	resultaten	moeten	worden	verwerkt	volgens	8.1	van	NEN	6063.	

OPMERKING	 In	NEN	6063	is	gesteld	dat,	in	aanvulling	op	de	'deemed‐to‐satisfy'lijst	van	de	Europese	
Commissie,	een	dak	niet	brandgevaarlijk	wordt	geacht,	indien	het	dak	onder	normale	gebruiksomstandigheden	
volledig	wordt	afgedekt	met	grind	met	een	laagdikte	van	ten	minste	tweemaal	de	nominale	korrelmiddellijn,	met	
een	minimum	van		
40	mm.	

Een	substraatlaag	van	steenachtig	materiaal	(anders	dan	grind)	zou	er	mogelijk	eveneens	voor	kunnen	zorgen	
dat	een	dak	niet	brandgevaarlijk	wordt	geacht	onder	normale	omstandigheden.	Echter,	het	basismateriaal	van	
het	substraat	is	in	de	meeste	gevallen	onbrandbaar	doch	is	niet	gelijk	aan	grind,	bezit	een	andere	gradatie	en	
bevat	een	zekere	hoeveelheid	organisch	(brandbaar)	materiaal	(onder	andere	begroeiing/wortels).	Specifieke	
voorwaarden	voor	het	beschermend	functioneren	van	een	substraatlaag,	zoals	bijvoorbeeld	minimale	laagdikte,	
gradatie,	maximale	hoeveelheid	brandbaar	materiaal	enz.,	zijn	tot	nu	toe	onvoldoende	onderzocht.	Substantiële	
ervaringen	met	het	beproeven	van	het	niet‐brandgevaarlijk	zijn	van	groene	daken	met	een	dergelijke	
substraatlaag	zijn	nog	niet	opgedaan.	Op	termijn	zouden	dergelijke	ervaringen	er	toe	kunnen	leiden	dat	
specifieke	voorwaarden	voor	een	substraatlaag	worden	opgesteld	die	ervoor	zorgen	dat	een	dergelijke	
substraatlaag	minimaal	gelijkwaardig	is	aan	een	grindlaag	met	een	laagdikte	van	ten	minste	tweemaal	de	
nominale	korrelmiddellijn,	met	een	minimum	van	40	mm.	
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7.6.2 Extrapolatieregels	

De	resultaten	moeten	worden	verwerkt	volgens	8.2	van	NEN	6063	met	de	volgende	aanvullingen	en	
afwijkingen.	

Resultaten	van	een	beproeving	van	een	dakbegroeiingssysteem	zonder	begroeiing	op	een	proefdak	
volgens	7.4.3.2.	zijn	geldig	voor	een	gelijk	proefdak	met	het	desbetreffende	dakbegroeiingssysteem	
met	begroeiing.	

Resultaten	van	een	beproeving	van	een	dakbegroeiingssysteem	op	een	proefdak	volgens	7.4.3.2	zijn	
geldig	voor	een	gelijk	proefdak	met	het	desbetreffende	dakbegroeiingssysteem	met	een	dikkere	
substraatlaag	met	gelijke	eigenschappen	en	samenstelling.	

Resultaten	van	een	beproeving	van	een	dakbegroeiingssysteem	op	een	proefdak	en	resultaten	van	een	
identiek	dakbegroeiingssysteem	met	een	drainagelaag	van	het	zelfde	materiaal	en	vorm	met	een	
grotere	dikte	dan	op	het	reeds	beproefde	dak,	zijn	geldig	voor	alle	tussenliggende	diktes	van	de	
desbetreffende	drainagelaag.		

Resultaten	van	een	beproeving	van	een	dakbegroeiingssysteem	op	een	geïsoleerd	proefdak	volgens	
7.4.3.2.1	zijn	geldig	voor	elk	geïsoleerd	dak	met	het	desbetreffend	dakbegroeiingssysteem	mits	het	
geïsoleerde	dak	zonder	dakbegroeiingssysteem	niet	brandgevaarlijk	is	volgens	NEN	6063.	

Resultaten	van	een	beproeving	van	een	dakbegroeiingssysteem	op	een	omgekeerd	proefdak	volgens	
7.4.3.2.2	zijn	geldig	voor	elk	omgekeerd	dak	met	het	desbetreffend	dakbegroeiingssysteem.	

Bovenstaande	extrapolatieregels	mogen	met	elkaar	gecombineerd	worden.	

7.7 Klassering	

De	klassering	moet	worden	uitgevoerd	volgens	hoofdstuk	8.3.2	van	NEN	6063,	waarbij	een	begroeid	
dak	dat	voldoet	aan	de	eisen	van	7.6.1	en	de	extrapolatieregels	volgens	7.6.2	wordt	geacht	niet	
brandgevaarlijk	te	zijn.	

7.8 Verslag	

Het	beproevingsrapport	en	klasseringsrapport	moeten	voldoen	aan	hoofdstuk	9	van	NEN	6063.	
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Bijlage	A	
(normatief)	

	
Ongebonden	substraat	

A.1 Ongebonden	substraat	

Met	betrekking	tot	de	bepaling	van	de	kritische	sleepsnelheid	moeten	ongebonden	substraten	zoals		

— bodems:	verbeterde	teelaarde	en/of	onderlaag;	

— mineraal	stortmateriaal	met:	

— veel	organische	bestandsdelen;	

— weinig	organische	bestandsdelen;	

— een	open	korrelstructuur	zonder	organische	bestandsdelen,	

voldoen	aan	de	korrelgrootteverdeling	volgens	A.3	en	het	gehalte	aan	organische	bestandsdelen	
volgens	A.4.	

OPMERKING	 De	in	deze	bijlage	opgenomen	eisen	t.a.v.	de	korrelgrootteverdeling	en	het	gehalte	aan	
organische	bestanddelen	zijn	uitsluitend	van	belang	voor	bepaling	van	de	windgevoeligheid	van	een	substraat.	
Aanvullende	eisen	waaraan	een	substraat	eveneens	behoort	te	voldoen	om	geschikt	te	zijn	als	substraatlaag	in	
het	dakbegroeiingssysteem,	zijn	hierin	niet	opgenomen.	

A.2 Hoofdbestandsdeel	

Als	hoofdbestandsdeel	moeten	korrels	worden	gebruikt.	

OPMERKING	 Dit	mogen	zowel	gebroken	als	niet‐gebroken	korrels	zijn.	

A.3 Korrelgrootteverdeling	

 Inleiding	A.3.1

Om	te	kunnen	voldoen	aan	de	juiste	korrelgrootteverdeling	moet	het	ongebonden	substraat	voldoen	
aan	de	eisen	als	gesteld	in	A.3.2	t.m.	Error!	Reference	source	not	found..	

 Gehalte	klei	en	silt	A.3.2

In	ongebonden	substraten	moet	het	gehalte	aan	klei	en	silt	(d	<	0,063	mm)	voldoen	aan:	

— bij	dakbegroeiingssysteem	bestaande	uit	meerdere	lagen	 ≤	15	massa%;	

— bij	dakbegroeiingssysteem	bestaande	uit	één	enkele	laag	 ≤	10	massa%.	

 Grootste	korrel	A.3.3

De	maximale	korreldiameter,	d	van	het	ongebonden	substraat	op	platte	daken	moet	voldoen	aan:	
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— d	≤	12	mm	bij	een	substraatlaagdikte	≤	100	mm;	

— d	≤	16	mm	bij	een	substraatlaagdikte	>	100	mm.	

A.4 Gehalte	organische	bestandsdelen	

Het	gehalte	aan	organische	substantie	in	ongebonden	substraatlaag,	ws,	moet	worden	bepaald	volgens	
(A.1),	waarbij	ws	moet	voldoen	aan:	

— constructie	met	meerdere	lagen:	

— ws	≤	65	g/l;	

— constructie	met	één	enkele	laag:	

— ws	≤	40	g/l.	

waarbij:	

	 (A.1)	

waarin:	

ws	 is	gehalte	aan	organische	substantie	in	ongebonden	substraatlaag,	in	g/l;	

wos	 is	het	gehalte	aan	organische	stof	volgens	NEN	5754,	in	%;	

V	 is	het	volume	van	het	verdichte	monster	volgens	C.1.3,	in	cm3;	

md	 is	het	droge	gewicht	van	het	monster	volgens	C.3.2,	in	g.	

OPMERKING	 Een	hoger	organische	stofgehalte	kan	worden	geëist	wanneer	bijzondere	vormen	van	
begroeiing	worden	toegepast.	
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Bijlage	B	
(informatief)	

	
Onderhoud	bij	extensieve	begroeiingen	

B.1 Inleiding	

Na	de	aanleg	van	het	dakbegroeiingssysteem	is	het	van	belang	goede	afspraken	te	maken	over	de	
nazorg	en	onderhoud.	Nazorg	is	het	zorgdragen	voor	het	aanslaan	en	de	groei	van	de	begroeiing	in	de	
periode	direct	na	aanleg.	De	nazorgperiode	eindigt	na	één	groeiseizoen.	Een	groeiseizoen	start	in	het	
algemeen	begin	maart	en	eindigt	medio	oktober,	afhankelijk	van	jaarlijkse	klimatologische	
omstandigheden.	Na	oplevering	en	nazorg	begint	bij	extensieve	begroeiing	de	natuurlijke	
ontwikkelingsdynamiek	wat	betreft	de	begroeiing.	De	natuurlijke	ontwikkelingsdynamiek	moet	
jaarlijks	gemonitord	en	indien	nodig	behoren	onderhoudsmaatregelen	uitgevoerd	te	worden.		

Voldoende	nazorg	en	onderhoud	van	de	begroeiing	is	noodzakelijk	om	gedurende	de	levensduur	van	
de	begroeiing	de	algehele	kwaliteit	van	de	begroeiing	in	voldoende	mate	te	kunnen	garanderen,	zodat	
de	begroeiing	blijvend	kan	voldoen	aan	de	eisen	en	uitgangspunten	van	deze	norm.	B.2	en	B.3	geven	
een	advies	over	werkzaamheden	waaruit	nazorg	en	onderhoud	kunnen	bestaan,	maar	is	zeker	niet	
uitputtend.	

B.2 Nazorgadvies	

Afhankelijk	van	de	weersgesteldheid	en	de	ontwikkeling	van	de	begroeiing	behoren	
nazorgmaatregelen	per	individueel	object	te	worden	gedefinieerd	en	uitgevoerd.	Deze	kunnen	bestaan	
uit:	

— beregenen	direct	na	aanleg;	

— beregenen	bij	het	uitlopen	van	zaadgoed;	

— periodieke	beregening;	

— start	bemesting;	

— vervolg	bemesting;	

— verwijderen	van	ongewenst	opschietende	vreemde	planten;	

— nawalsen	van	deelvlakken;	

— nawalsen	bij	ophoging	door	vorst;	

— nabewerken	van	voegen	bij	vegetatiematten;	

— nazaaien;	

— naplanten,	inboeten;	

— insectenbestrijding.	
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B.3 Onderhoudsadvies	

Voor	extensieve	begroeiingen	behoren	de	verzorgingsdoelstellingen	en	afzonderlijke	maatregelen	per	
object	te	worden	vastgelegd,	en	afgestemd	op	de	begroeiingprocedure,	de	begroeiing	en	de	staat	van	
ontwikkeling.	

Onderhoudscontracten	onder	vakkundig	toezicht	waarbij	een	langetermijnconcept	is	vastgelegd,	zijn	
nadrukkelijk	aan	te	raden,	ook	na	het	verlopen	van	de	garantietermijn.	

Bij	gevelreiniging	behoren	de	begroeiing	en	de	opbouw	van	de	lagen	te	worden	beschermd	tegen	
schadelijke	stoffen.	

De	natuurlijk	ontwikkelingsdynamiek	kan	door	sturende	ingrepen,	zoals	snoeiwerkzaamheden	of	het	
verwijderen	van	enkele	planten,	slechts	beperkt	worden	beïnvloed.	Wijd	uitgroeiende,	hoog	
opschietende	plantensoorten	en	soorten	met	verdringende	eigenschappen,	zoals	enkele	peulgewassen	
(fabaceae)	behoren	in	een	vroeg	stadium	te	worden	verwijderd.	

Om	vast	te	stellen	welke	maatregelen	op	onderhoudsgebied	noodzakelijk	zijn,	zijn	twee	
controlerondes	per	jaar	voldoende.	Afzonderlijke	maatregelen	op	het	gebied	van	ontwikkeling	en	
onderhoud	bij	extensieve	begroeiingen	kunnen	zijn:	

— toedienen	van	voedingsstoffen;	

— verwijderen	van	ongewenste	begroeiing;	

— snoeien	en/of	maaien;	

— nazaaien	en/of	naplanten	bij	grotere	lege	plekken;	

— naplanten	bij	grotere	lege	plekken;	

— bijvullen	van	substraat	bij	erosie;	

— technische	installaties	vrijhouden	van	begroeiing;	

— de	vegetatievrije	zone	en	(half‐)verhardingen	vrijhouden	van	loof	en	begroeiing	die	het	
functioneren	negatief	beïnvloeden.	

Bij	extensieve	begroeiingen	kan	de	toediening	van	voedingsstoffen	in	de	regel	beperkt	blijven	tot	de	
verzorging	voor	ontwikkeling,	die	qua	tijd	is	begrensd.	Aangeraden	wordt	om	langetermijnmest	met	
omhulling	toe	te	dienen.	In	het	bijzonder	bij	substraten	voor	constructies	met	één	enkele	laag	behoort	
de	voedselvoorziening	gedurende	de	eerste	twee	jaar	te	worden	veiliggesteld.	

Verder	kan	het	bij	een	opbouw	die	arm	is	aan	voedingsstoffen,	bijvoorbeeld	constructies	met	een	
enkele	laag	of	met	dunne	lagen,	noodzakelijk	zijn	om	met	een	interval	van	enkele	jaren	
onderhoudsbemesting	op	te	brengen,	om	het	nagestreefde	begroeiings‐	en	bloeiaspect	te	behouden.	
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Bijlage	C	
(normatief)	

	
Testen	watervasthoudend	vermogen	substraat	

C.1 Testen	voor	waterdoorlatendheid	en	maximale	watercapaciteit	

 Principe	C.1.1

De	waterdoorlatendheid	en	maximale	watercapaciteit	worden	aansluitend	op	elkaar	bepaald	door	
eerst	de	waterdoorlatendheid	en	vervolgens	de	maximale	watercapaciteit	te	bepalen.	De	FLL	hanteert	
een	andere	volgorde.	Daar	wordt	de	doorlatendheid	bepaald	halverwege	de	bepaling	van	de	maximale	
watercapaciteit.	Dat	kan	ook.	De	in	dit	document	gehanteerde	volgorde	is	logischer.	De	testresultaten	
zullen	hierdoor	niet	of	nauwelijks	beïnvloed	worden.	

 Benodigdheden	C.1.2

De	volgende	zaken	zijn	nodig:	

— kunststof	cilinder	met	binnendiameter	van	150	mm,	hoogte	van	165	mm,	met	gedefinieerde	
gatenbodem	bestaande	uit:	

— 125	gaten	van	5	mm	op	een	hart‐op‐hartafstand	van	10	mm;	

— op	stralen	met	een	onderlinge	afstand	van	15°;	

— één	gat	in	het	midden;	

— vier	keer	zeven	gaten	in	richtingen	0,	90,	180	en	270°;	

— acht	keer	zes	gaten	in	richtingen	30,	60,	120,	150,	210,	240,	300	en	330°;	

— 12	keer	vier	gaten	in	richtingen:	15,	45,	75,	105,	135,	165,	195,	225,	255,	285,	315	en	345°.	

— gaas	met	een	maaswijdte	van	0,6	mm	en	een	diameter	van	148	mm.	twee	stuks,	één	voor	op	de	
bodem	van	de	cilinder,	één	om	het	monsteroppervlak	te	bedekken;	

— staalplaat	met	een	dikte	van	7	mm	en	een	diameter	van	148	mm;	

— proctorhamer	met	een	valgewicht	van	4,5	kg	en	valhoogte	van	450	mm;	
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Legenda	

1	 valgewicht	van	4,5	kg	
2	 valhoogte	van	450	mm	

Figuur	C.1	—	Proctorhamer	

— kunststof	droogschotels,	bestand	tegen	150	°C	en	met	een	diameter	van	30	cm;	

— droogoven;	

— weegschaal	met	een	nauwkeurigheid	van	0,1	g;	

— kunststof	emmers	met	een	hoogte	van	minimaal	200	mm	voor	het	onderdompelen	van	het	
monster;	

— afstandhouder,	ongeveer	10	mm	hoog,	om	watertoevoer	door	de	gatenbodem	mogelijk	te	maken;	

— filtervlies	met	een	diameter	van	148	mm	om	het	monsteroppervlak	te	bedekken.	De	doorlatendheid	
van	het	filtervlies	moet	hoger	zijn	dan	de	doorlatendheid	van	het	substraat;	

— betonnen	tegel	van	100	×	100	mm	om	het	monsteroppervlak	te	verzwaren;	

— kunststof	emmers	met	roosters	voor	het	uitlekken;	

— rooster	met	starre	roestvrije	spijlen	met	een	dikte	van	2,5	mm	‐	3,0	mm,	met	een	tussenruimte	van		
0,8	cm	‐1,5	cm.	In	de	hoeken	van	het	rooster	komen	stelschroeven	met	een	lengte	van	ongeveer	3	
cm	zodat	het	oppervlak	waterpas	gesteld	kan	worden;	

OPMERKING	 De	FLL	gebruikt	een	drainageplaat	waarin	piepschuim	verwerkt	zit.	Het	piepschuim	heeft	echter	
een	aanzuigende	werking	op	het	water	in	het	substraat.	Daarom	wordt	er	op	dit	punt	van	de	FLL	afgeweken.	

— sonde‐ring,	dit	is	een	draadring	met	een	diameter	van	ongeveer	40	mm	met	loodrecht	daarop	twee	
sondes	met	een	lengte	van	35	mm	en	45	mm,	zie	Figuur	C.2.	

	 	

4
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maten	in	mm	

	
Legenda	

1	 sonde	
2	 draadring	van	ca.	40	mm	

Figuur	C.2	—	Sonde‐ring	

 Bemonstering	C.1.3

C.1.3.1 Monstername	substraat	af	fabriek	

Monstername	van	het	substraat	in	niet‐aangelegde	toestand	moet	volgens	NEN‐EN	12579	
plaatsvinden.	

C.1.3.2 Monstername	substraat	in	aangelegde	toestand	

Indien	het	begroeide	dak	al	aangelegd	is	moet	een	monster	ter	plaatse	worden	genomen.	Het	monster	
bestaat	uit	15	submonsters,	genomen	op	representatieve	posities	verdeeld	over	het	te	testen	
oppervlak.	De	submonsters	moeten	handmatig	gemengd	worden	tot	een	homogene	massa.	

OPMERKING	 Het	mengen	behoort	zodanig	plaats	te	vinden	zodat	het	substraat	niet	kapot	gaat.	

Voor	een	representatieve	test	van	het	begroeid	dak	in	relatie	tot	dak‐	of	deeloppervlak,	A,	moet	de	
volgende	frequentie	aangehouden	worden:	

— A	≤	500	m2		 1	monster;	

— 500	m2	<	A	≤	1000	m2		 2	monsters;		

— A	>	1000	m2	 2	+	1	monster	per	1000	m2	extra	dakoppervlak.	

OPMERKING	 Als	voorbeeld,	bij	een	dakoppervlak	van	3	500	m2	behoren	2	+	3	=	5	mengmonsters	genomen	te	
worden.	

Als	op	delen	van	het	dak	door	verschil	in	batches	of	opbrengtechnieken	het	substraat	is	ontmengd	of	
onderling	varieert,	dan	behoren	bovenstaande	regels	voor	het	nemen	van	het	aantal	monster	te	
worden	toegepast	op	elk	deeloppervlak.		

De	locatie	van	elk	deeloppervlak	of	onderscheidend	deel	moet	worden	vastgelegd	op	een	plattegrond.	
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Mocht	het	monster	worden	genomen	van	een	reeds	begroeid	oppervlak,	dan	moeten	de	begroeiing	en	
de	bovenste	2	cm	à	3	cm	van	de	substraatlaag	worden	verwijderd.	De	submonsters	moet	over	de	
gehele	dikte	van	het	substraat	worden	genomen.	

Afhankelijk	van	de	benodigde	hoeveelheid	analysemateriaal	moet	10	l	of	25	l	monster	in	een	gesloten	
container	worden	gedaan.	De	container	moet	worden	gelabeld	met	het	adres	van	de	afzender,	locatie	
waar	het	monster	genomen	is,	gedetailleerde	gegevens	van	de	producent	of	de	locatie	en	de	datum.	

 Voorbereiding	C.1.4

Een	vochtige	toestand	in	het	monster	instellen	van	ongeveer	10	%	–	15	%	massa‐aandeel	water.	Het	
watergehalte	bepalen	en	als	testwatergehalte	identificeren.	Als	water	moet	worden	toegevoegd,	moet	
het	monster	minstens	drie	uur	blijven	staan	(afgesloten	van	lucht	toevoer)	om	een	gelijkmatige	
bevochtiging	te	bereiken.	

— bepaal	het	gewicht	van	de	lege	cilinder	met	het	gaas	op	de	bodem,	mc‐leeg;	

— vul	de	cilinder	met	het	monster	zodanig	dat	na	verdichten	de	hoogte	van	het	monster	10	cm	hoog	
is.	Omdat	de	exacte	eindhoogte	van	het	verdichte	monster	vooraf	moeilijk	in	te	schatten	is,	is	een	
tolerantie	van	5	mm	daarbij	toelaatbaar;	

OPMERKING	 Dit	is	voor	de	meeste	substraten	waarschijnlijk	bij	een	onverdichte	hoogte	van	12	cm	‐	14	cm.	

— plaats	de	staalplaat	op	het	monster	en	verdicht	het	monster	met	zes	slagen	met	de	proctorhamer;	

— verwijder	de	staalplaat	en	bepaal	de	exacte	hoogte	van	het	verdichte	monster,	h;	

— bepaal	het	volume	van	het	monster,	V,	waarbij		

	 (C.1)	

waarin:	

V	 is	het	volume	van	het	verdichte	monster,	in	cm3;	

r	 is	de	inwendige	straal	van	de	cilinder,	in	cm;	

h	 is	de	hoogte	van	het	verdichte	monster,	in	cm.	

— bepaal	het	gewicht	van	het	verdichte	monster,	m,	waarbij:	

	 (C.2)	

waarin:	

m	 is	het	gewicht	van	het	verdichte	monster,	in	g;	

mc‐vol	 is	het	gewicht	van	de	gevulde	cilinder,	in	g;	

mc‐leeg	 is	het	gewicht	van	de	lege	cilinder,	in	g.	

— bedek	het	oppervlak	van	het	verdichte	monster	met	filtervlies	en	gaas	en	verzwaar	indien	nodig	
met	stenen	om	opdrijven	te	voorkomen;	
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— plaats	de	cilinder	in	de	emmer	op	de	afstandhouder	en	vul	de	emmer	langzaam	met	water	bij	tot	
ongeveer	10	mm	onder	het	oppervlak	van	het	monster.	Het	water	dringt	dan	langzaam	van	
onderuit	het	monster	binnen.	Nadat	het	monster	goed	vochtig	is	geworden,	verder	water	toevoegen	
tot	ongeveer		
10	mm	boven	het	monsteroppervlak.	Blijf	net	zo	lang	water	bijvullen	tot	het	waterpeil	niet	meer	
zakt.	Laat	de	cilinder	vervolgens	gedurende	24	uur	staan;	

— plaats,	nadat	het	monster	24	uur	onder	water	heeft	gestaan,	de	sonde‐ring	op	het	gaas.	Indien	het	
monster	met	stenen	verzwaard	was,	plaats	de	sonde‐ring	op	de	stenen.	Let	er	in	dat	geval	op	dat	de	
sondes	loodrecht	omhoog	steken;	

— plaats	de	cilinder	samen	met	de	sonde‐ring,	op	een	rooster	boven	een	emmer	en	voeg	met	het	
uitzakken	van	het	water	continu	nieuw	water	toe,	zodanig	dat	beide	sondes	onder	water	komen	te	
staan	en	blijven	staan;	

— bepaal	de	waterdoorlatendheid	volgens	bijlage	C.2;	

— bepaal	de	maximale	watercapaciteit	volgens	bijlage	C.3.	

C.2 Bepaling	waterdoorlatendheid	

 Principe	C.2.1

Waterdoorlatendheid	wordt	als	water‐infiltratie	capaciteit	(Kf)	bestempeld.	De	snelheid	waarmee	
water	infiltreert	wordt	bepaald	voor	een	verdicht,	volledig	verzadigd,	onderwater	staand	monster	in	
een	cilinder.	De	tijd	waarin	het	water	10	mm	daalt	wordt	gemeten.	

De	water‐infiltratie‐capaciteit,	Kf	moet	aan	3	parallelle	opstellingen	worden	bepaald,	waarbij	de	
bepaling	drie	keer	moet	worden	herhaald.	De	waterdoorlatendheid	is	de	gemiddelde	waarde	van	alle	
negen	bepaalde	water‐infiltratie‐capaciteiten	Kf,	volgens	bijlage	C.2.3,	en	wordt	uitgedrukt	in	mm/min.	

 Uitvoering	C.2.2

— bereid	het	monster	voor	volgens	bijlage	C.1.4;	

— vul	de	cilinder	tot	boven	de	hoogste	sonde	bij,	totdat	het	water	gelijkmatig	door	de	gatenbodem	van	
de	cilinder	stroomt;	

— meet	de	tijd	die	nodig	is	om	de	waterstand	te	laten	zakken	van	de	hoogste	tot	de	laagste	sonde.	

 Berekening	C.2.3

Bereken	de	waterdoorlatendheid	van	het	monster,	Kf,	waarbij:	

600
,
	 (C.3)	

waarin:	

Kf	 is	de	waterdoorlatendheid,	in	mm/min;	

h	 is	de	hoogte	van	het	verdichte	monster,	in	cm;	

tz	 is	de	gemeten	tijd	die	nodig	is	voor	het	zakken	van	de	waterspiegel	van	de	hoogste	naar	
de	laagste	sonde	volgens	C.2.2,	in	s.	
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OPMERKING	 Het	getal	600	in	vergelijking	(C.3)	is	de	omrekenfactor	van	cm/s	naar	mm/min.	

C.3 Bepaling	maximale	watercapaciteit	

 Principe	C.3.1

Maximale	watercapaciteit	wordt	als	water‐opnamecapaciteit	(WKmax)	bestempeld.	De	wateropname	
van	een	verdicht	monster	in	een	cilinder	wordt	bepaald	nadat	dit	monster	24	uur	onderwater	heeft	
gestaan	en	aansluitend	2	uur	heeft	staan	uitlekken.	De	testresultaten	zijn	alleen	geldig	voor	de	geteste	
laagdikte	van	het	monster.	Voor	andere	laagdiktes	moet	deze	test	op	verder	identieke	wijze	herhaald	
worden.	

De	maximale	watercapaciteit	moet	aan	drie	parallelle	opstellingen	worden	bepaald.	De	maximale	
watercapaciteit	is	de	gemiddelde	waarde	van	alle	drie	bepaalde	capaciteiten,	WKmax	volgens	C.3.3	en	
wordt	uitgedrukt	in	volume‐%.	

 Uitvoering	C.3.2

— Laat,	na	de	bepaling	van	de	waterdoorlatendheid,	de	cilinder	op	het	rooster	boven	de	emmer	
gedurende	2	uur	uitlekken.	Let	daarbij	op	dat	het	waterniveau	in	de	emmer	onder	de	bodem	van	
het	monster	blijft;	

— bepaal	het	volume	van	het	monster,	Vwk,	waarbij:	

	 (C.4)	

waarin:	

Vwk	 is	het	volume	van	het	monster	bij	maximale	watercapaciteit,	in	cm3;	

hwk	 is	de	hoogte	van	het	monster	bij	maximale	watercapaciteit,	in	cm;	

r	 is	de	inwendige	straal	van	de	cilinder,	in	cm.	

OPMERKING	 Vwk	is	gelijk	aan	V	indien	het	monster	geen	zwelling	heeft	ondergaan	(o.i.d.).	

— verwijder	het	gaas,	filtervlies	en	sonde‐ring	en	droog	de	cilinder	af	en	weeg	de	cilinder,	mc‐wk;	

— bepaal	het	gewicht	van	het	monster	bij	maximale	watercapaciteit,	mwk,	waarbij:	

	 (C.5)	

waarin:	

mwk	 is	het	gewicht	van	het	monster	bij	maximale	watercapaciteit,	in	g;	

mc‐wk	 is	het	gewicht	van	de	gevulde	cilinder	bij	maximale	watercapaciteit,	in	g;	

mc‐leeg	 is	het	gewicht	van	de	lege	cilinder,	in	g.	

— verwijder	het	monster	uit	de	cilinder,	droog	deze	gedurende	24	uur	bij	105	°C	en	bepaal	het	droge	
gewicht	van	het	monster,	md,	in	g.	

OPMERKING	 Bij	het	verwijderen	van	het	monster	uit	de	cilinder	behoort	ervoor	zorg	gedragen	te	worden	dat	
er	geen	resten	van	het	monster	in	de	cilinder	achterblijven.	
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 Berekening	C.3.3

Uitgaande	van	een	soortelijk	gewicht	van	water	van	1	g/cm3,	bereken	de	maximale	watercapaciteit,	
WKmax,	waarbij:	

	 (C.6)	

waarin:	

WKmax	 is	de	maximale	watercapaciteit	van	het	substraat,	in	volume‐%;	

mwk	 is	het	gewicht	van	het	monster	bij	maximale	watercapaciteit	volgens	C.3.2,	in	g;	

md	 is	het	droge	gewicht	van	het	monster	volgens	C.3.2,	in	g;	

Vwk	 is	het	volume	van	het	monster	bij	maximale	watercapaciteit,	in	cm3.	

De	bepaling	moet	met	drie	parallelle	testen	in	de	voorgeschreven	volgorde	aan	dezelfde	monsters	
worden	uitgevoerd.	Het	resultaat	is	de	gemiddelde	waarde	van	alle	testen	en	wordt	uitgedrukt	in	
volume‐%.	
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Bijlage	D	
(informatief)	

	
Testen	watervasthoudend	vermogen	begroeid	dak	zonder	begroeiing	

D.1 Testen	voor	afvoercoëfficiënt,	afvoercapaciteit	en	concentratietijd	

 Principe	D.1.1

De	afvoercoëfficiënt,	afvoercapaciteit	en	concentratietijd	worden	aansluitend	op	elkaar	bepaald	door	
eerst	de	afvoercoëfficiënt,	dan	de	afvoercapaciteit	en	vervolgens	de	afvoervertraging	te	bepalen.	De	
bepaling	vindt	plaats	op	begroeide	daken	zonder	begroeiing	met	een	bepaalde	laagopbouw	onder		
1,6	%	dakafschot.	

De	test	vindt	plaats	op	een	begroeid	dak	zonder	begroeiing,	tenzij	het	dakopbouw	betreft	die	alleen	
begroeid	geleverd	kan	worden.	

 Benodigdheden	D.1.2

De	volgende	zaken	zijn	nodig:	

— wind‐	en	regendichte	ruimte	voor	het	opstellen	van	de	test;	

— meettafels	van	5	m	lengte	en	1	m	breedte,	met	zijschotten	met	een	hoogte	minimaal	gelijk	aan	de	
dikte	van	het	te	testen	dak.	De	bodem	en	de	zijschotten	aan	de	lange	zijden	en	aan	de	instroomzijde	
(korte	zijde)	behoren	waterdicht	te	zijn.	Het	zijschot	aan	de	uitstroomzijde	bestaat	uit	een	
waterdoorlatend	gaas	met	maaswijdte	van	ongeveer	3	mm,	volgens	Figuur	D.1.	De	helling	van	de	
meettafels	(het	dakafschot)	behoort	stapsgewijs	verstelbaar	te	zijn.	Er	behoort	een	opvanggoot	aan	
de	uitstroomzijde	te	zijn	aangebracht;	

— beregeningstoestel,	dat	bestaat	uit	een	straalbuis	met	een	zo	gelijkmatig	mogelijke	
neerslagverdeler	en	die	is	aangebracht	op	60	cm	–	80	cm	boven	de	te	testen	dakopbouw;	

— alzijdige	folie,	aanbrengen	om	neerslagverlies	te	vermijden;	

— fijn‐regelaar	voor	de	neerslaghoeveelheid;	

— flowmeter	om	de	neerslaghoeveelheid	te	meten;	

— meetinrichting	om	de	afvoer	van	het	dak	in	de	tijd	te	bepalen:	

— visueel	met	vaste	opvanghoeveelheid	en	stopwatch,	of;	

— elektronisch	via	weging	of	waterklok	en	datalogger.	
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Legenda	

1	 flowmeter	
2	 beregeningstoestel	
3	 meettafel	5	m	×	1	m,	in	hoogte	verstelbaar	
4	 dakbegroeiingssysteem	zonder	begroeiing	
5	 meetinrichting	
6	 waterdoorlatend	gaas	met	een	maaswijdte	van	3	mm	

Figuur	D.1	—	Schematische	voorstelling	meettafel	

 Voorbereiding	D.1.3

— Stel	de	meettafel	in	met	een	verhang	van	1,6	%	in	lengterichting;	

— leg	de	dakopbouw	aan	in	vochtige	toestand;	

— beregen	dusdanig	dat	de	dakopbouw	verzadigd	wordt,	tot	er	een	gelijkmatige	afvoer	optreedt	
gedurende	meer	dan	10	minuten;	

— controleer	dat	er	geen	andere	afvoer	plaatsvindt	(lekken)	dan	via	de	afvoermeetinstallatie;	

— laat	gedurende	24	uur	uitlekken,	zodat	ongeveer	de	maximale	watercapaciteit	is	bereikt.	

D.2 Bepaling	afvoercoëfficiënt	

 Principe	D.2.1

De	afvoercoëfficiënt	(C)	is	de	hoeveelheid	water	die	gedurende	15	minuten	wordt	afgevoerd	bij	een	
beregening	met	een	intensiteit	van	300	l/s/ha,	

De	afvoercoëfficiënt	moet	op	drie	afzonderlijk	proefstukken	bepaald	worden,	waarbij	de	bepaling	drie	
keer	moet	worden	herhaald	met	een	tussenperiode	van	24	uur.		

De	afvoercoëfficiënt	van	het	dakbegroeiingssysteem	is	gelijk	aan	de	gemiddelde	waarde	van	alle	negen	
bepaalde	coëfficiënten	C,	volgens	bijlage	D.2.3	en	wordt	uitgedrukt	als	een	dimensieloze	factor.	

5 m

1
2

5

6
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Sommige	daken	kunnen	alleen	begroeid	geleverd	worden.	Om	de	testen	toch	enigszins	te	kunnen	
vergelijken	met	testen	op	begroeid	dak	zonder	begroeiing	wordt	algemeen	gesteld	dat	de	begroeiing	
en	doorworteling	afvoervertragend	werken,	zodat	hiervoor	bij	begroeid	dak	zonder	begroeiing	0.05	
kan	worden	afgetrokken	van	het	testresultaat.	

Het	resultaat	is	geldig	tot	een	dakafschot	van	5°	(=	8.8	%).	Voor	grotere	dakafschotten	zijn	testen	
nodig	bij	5°,	10°	en	15°	om	interpolatie	mogelijk	te	maken.	Bij	dakafschotten	groter	dan	15°	(=	26.8	%)	
zijn	afzonderlijke	testen	nodig.	

OPMERKING	 De	afvoercoëfficiënt	is	verder	afhankelijk	van	de	afmetingen	van	het	dak,	de	dikte	van	de	
substraatlaag	en	de	doorlatendheid	van	de	drainagelaag.	

 Uitvoering	D.2.2

— Voer	een	zo	gelijkmatig	mogelijke	neerslag	van	27	l/m2	in	15	minuten	toe	met	een	zo	constant	
mogelijke	intensiteit;	

— meet	gedurende	de	15	minuten	beregeningstijd	het	verloop	van	de	waterafvoer	in	de	tijd.	

 Berekening	D.2.3

De	afvoercoëfficiënt,	C,	moet	worden	bepaald	door	(D.1).	

	 (D.1)	

waarin:	

C	 is	de	afvoercoëfficiënt	bij	maximale	watercapaciteit	van	het	begroeid	dak	zonder	begroeiing;	

W15	 is	de	gemeten	waterafvoer	gedurende	15	minuten	beregening	volgens	D.2.2,	in	l;	

R15	 is	de	toegevoerde	neerslag	gedurende	15	minuten	beregening,	in	l.	

OPMERKING	 Bij	een	beregening	van	27	l/m2	in	15	minuten	op	een	dak	van	5	m	bij	1	m	bedraagt	de	
toegevoerde	neerslag	135	l.	

D.3 Bepaling	afvoercapaciteit	

 Principe	D.3.1

De	afvoercapaciteit	(q’)	wordt	bestempeld	als	de	hoeveelheid	water	die	door	de	drainagelaag	in	een	
bepaalde	tijd	van	het	dak	kan	worden	afgevoerd.	De	afvoercapaciteit	van	de	drainagelaag	wordt	
afgeleid	uit	de	berekende	afvoercoëfficiënt	volgens	bijlage	D.2.3.	

Voor	de	afvoercapaciteit	gelden	daarom	de	zelfde	voorwaarden	als	voor	de	afvoercoëfficiënt.	De	
afvoercapaciteit,	volgens	bijlage	D.3.2,	wordt	uitgedrukt	in	l/s/m.	

 Berekening	D.3.2

De	afvoercapaciteit	van	de	drainagelaag,	q’	moet	worden	bepaald	door	(D.2):	

′ 	 (D.2)	
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waarin:	

q’	 is	de	afvoercapaciteit	van	de	drainagelaag,	in	l/s/m;	

A	 is	het	dakoppervlak,	in	m2;	

C	 is	de	afvoercoëfficiënt	bij	maximale	watercapaciteit	van	het	begroeid	dak	zonder	begroeiing	
volgens	D.2.3;	

q	 is	de	toegevoerde	beregening,	in	l/s/m2;	

b	 is	de	meegerekende	afstroombreedte,	in	m.	

OPMERKING	 Bij	een	beregening	van	27	l/m2	in	15	minuten	op	een	proefstuk	van	5	m	bij	1	m	bedraagt	de	
neerslag	0,03	l/s/m2.	

D.4 Bepaling	concentratietijd	

 Principe	D.4.1

De	concentratietijd	(TC)	wordt	gedefinieerd	als	de	gemiddelde	tijd	tussen	het	moment	dat	het	dak	
beregend	wordt	en	het	moment	dat	het	water	van	het	dak	is	afgevoerd.	De	concentratietijd	wordt	
afgeleid	uit	de	berekende	afvoercoëfficiënt	volgens	D.2.3.	

Voor	de	concentratietijd	gelden	daarom	dezelfde	voorwaarden	als	voor	de	afvoercoëfficiënt.	De	
afvoercapaciteit,	volgens	bijlage	D.4.2,	wordt	uitgedrukt	in	minuten.	

 Berekening	D.4.2

De	concentratietijd	van	het	begroeid	dak	zonder	begroeiing,	TC,	moet	worden	bepaald	door	(D.3)	

15 1 	 (D.3)	

waarin:	

TC	 is	de	concentratietijd,	in	minuten;	

C	 is	de	afvoercoëfficiënt	bij	maximale	watercapaciteit	van	het	begroeid	dak	zonder	begroeiing	
volgens	D.2.3.	
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Bijlage	E	
(informatief)	

	
Testen	watervasthoudend	vermogen	begroeid	dak	

E.1 Bepaling	jaarlijkse	waterreductie	

 Principe	E.1.1

De	bepaling	van	de	jaarlijkse	waterreductie	vindt	plaats	door	meting	van	de	neerslag	op	en	de	
waterafvoer	van	begroeide	daken	voor	een	bepaalde	laagopbouw	onder	1,6	%	dakafschot.	

De	jaarlijkse	waterreductie	(Ψa)	wordt	gedefinieerd	als	het	gemiddelde	aandeel	van	de	neerslag	dat	
niet	wordt	afgevoerd.	De	test	vindt	plaats	in	drievoud	op	meettafels	over	een	periode	van	4	jaar	om	
een	betrouwbare	gemiddelde	waarde	te	verkrijgen.	De	jaarlijkse	waterreductie	wordt	afgeleid	uit	de	
gemeten	neerslag	en	afvoer	volgens	1.3	van	bijlage	E.1.3).	

De	jaarlijkse	waterreductie,	volgens	2.1	van	bijlage	E.2.1,	is	de	gemiddelde	waarde	van	de	drie	
meettafels	en	wordt	uitgedrukt	in	volume‐%.	

De	jaarlijkse	waterreductie	is	afhankelijk	van:	

— de	afmetingen	en	het	afschot	van	het	dak;	

— de	dikte	en	de	samenstelling	van	de	substraatlaag;	

— de	soort	begroeiing;	

— de	doorlatendheid	van	de	drainagelaag.	

De	jaarlijkse	waterreductie	is	niet	zondermeer	overdraagbaar	naar	daken	met	andere	afmetingen,	
ander	afschot,	andere	opbouw	en	samenstelling	van	begroeiing,	substraatlaag	en	drainagelaag	en	ook	
niet	naar	identieke	daken	in	een	ander	klimaat.	

 Benodigdheden	E.1.2

De	volgende	zaken	zijn	nodig:	

— testlocatie	in	het	vrije	veld	die	niet	beïnvloed	wordt	door	schaduw;	

— meetapparatuur	voor	het	meten	van	de	hoeveelheid	neerslag;	

OPMERKING	 Bij	voorkeur	meetapparatuur	gebruiken	welke	ook	geschikt	is	voor	het	meten	van	andere	
klimaatdata.	

— meetinrichting	om	neerslaghoeveelheden	en	eventueel	andere	kentallen	te	meten,	als	er	geen	
meetstation	op	het	testterrein	zelf	beschikbaar	is;	

— meettafels	van	minimaal	2	m	×	2	m,	met	zijschotten	met	een	hoogte	minimaal	gelijk	aan	de	dikte	
van	het	te	testen	dakbegroeiingssysteem,.	De	bodem	en	de	zijschotten	zijn	waterdicht	met	elkaar	
verbonden.	Centrale	waterafvoer	onderaan	de	helling	(het	dakafschot)	met	verbindingsstukken;	

— meetinrichting	om	de	regenwaterafvoer	van	de	proefopstelling	te	bepalen:	
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— visueel	met	ca.	100	liter	opvangbak	en	waterstandsmeter	of	met	stromingsmeter,	of;	

— elektronisch	via	vlotter	met	sensor,	weging	of	waterklok	en	datalogger.	

 Voorbereiding	E.1.3

— Installeer	de	meetapparatuur	voor	het	meten	van	de	neerslag.	Doe	dat	zo	dicht	mogelijk	in	de	buurt	
van	de	meettafels,	maar	zodanig	dat	de	meetapparatuur	niet	de	neerslag	op	de	meettafels	kan	
beïnvloeden	en	zodanig	dat	de	neerslag	op	de	meetapparatuur	niet	wordt	beïnvloed	door	wind	en	
door	obstakels	als	bomen	en	gebouwen;	

— stel	de	meettafel	in	met	een	verhang	van	1,6	%	in	lengterichting;	

— leg	het	dakbegroeiingssysteem	exclusief	de	begroeiing	aan;	

— breng	de	begroeiing	aan	op	de	begroeid	dak	zonder	begroeiing.	Doe	dat	bij	voorkeur	in	de	
lentemaanden,	zodat	de	begroeiing	relatief	snel	tot	volle	wasdom	kan	komen;	

— geef	de	begroeiing	minstens	een	maand	de	tijd	om	tot	normaal	functioneren	te	komen.	Zorg	bij	
droogte	voor	extra	beregening	om	de	begroeiing	tot	volle	wasdom	te	laten	komen;	

— controleer	dat	er	geen	andere	afvoer	plaatsvindt	(lekken)	dan	via	de	afvoermeetinstallatie;	

— meet	vervolgens	gedurende	4	jaar	de	neerslagop‐	en	afvoer	van	het	begroeide	dak.	Afhankelijk	van	
de	vraagstelling	kan	de	waterafvoer	dagelijks	op	hetzelfde	tijdstip	afgelezen	worden,	of	
elektronisch	met	kortere	tijdintervallen	(van	bijv.	1,	5	of	15	minuten)	worden	opgeslagen	voor	
verdergaande	analyse.	

OPMERKING	 Afhankelijk	van	de	gekozen	meetmethode	kan	het	nodig	zijn	de	meting	te	onderbreken	
gedurende	vorstperiodes.	Bij	de	uitwerking	behoort	daar	rekening	mee	te	worden	gehouden.	

E.2 Bepaling	jaarlijkse	waterreductie	

 Berekening	E.2.1

De	jaarlijkse	waterreductie	van	het	begroeide	dak,	Ψa,	moet	worden	bepaald	door	vergelijking	(E.1):	

×100	 (E.1)	

waarin:	

Ψa	 is	de	jaarlijkse	waterreductie,	in	volume‐%;	

VN	 is	de	gemeten	hoeveelheid	neerslag	in	de	meetperiode,	in	m3;	

VA	 is	de	gemeten	hoeveelheid	afvoer	in	de	meetperiode	in	m3.	

OPMERKING	 De	gemeten	hoeveelheid	neerslag	wordt	bepaald	door	de	gemeten	neerslag	over	de	
meetperiode	in	m	te	vermenigvuldigen	met	het	oppervlak	van	de	meettafel	in	m2.	
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Bijlage	F	
(informatief)	

	
Testen	afvoervertraging	begroeid	dak	zonder	begroeiing	

F.1 Testen	voor	afvoerperiode,	afvoerzwaartepunt	en	afvoerpiek	

 Principe	F.1.1

De	afvoerperiode,	het	afvoerzwaartepunt	en	de	afvoerpiek	van	het	begroeid	dak	zonder	begroeiing	
kunnen	worden	bepaald	door	simultaan	uitgevoerde	metingen.	Deze	worden	vergeleken	met	de	
periode,	het	zwaartepunt	en	de	piek	van	de	aangebrachte	beregening.	

De	bepaling	vindt	plaats	op	een	begroeid	dak	zonder	begroeiing	voor	een	bepaalde	laagopbouw	onder		
1,6	%	dakafschot.	

Het	te	testen	begroeid	dak	zonder	begroeiing	wordt	gedurende	15	minuten	beregend	met	een	
intensiteit	van	300	l/s/ha	(=	1,8	mm/minuut	=	27	mm	in	15	minuten).	Deze	beregening	vindt	plaats	
direct	aansluitend	op	een	waterverzadigende	beregening	gevolgd	door	24	uur	uitlekken.	Elke	minuut	
na	de	start	van	de	beregening	wordt	de	hoeveelheid	afgevoerd	water	gemeten.	De	meting	gaat	door	tot	
24	uur	na	de	start	van	de	beregening.	

De	test	moet	aan	drie	opstellingen	worden	uitgevoerd.	Dat	kan	parallel,	maar	dat	mag	ook	
achtereenvolgens.	Aan	elke	afzonderlijke	opstelling	moet	de	test	met	tussenpozen	van	steeds	24	uur	
drie	keer	worden	uitgevoerd.	

De	test	vindt	plaats	op	een	begroeid	dak	zonder	begroeiing	tenzij	het	een	begroeid	dak	betreft	dat	
alleen	begroeid	geleverd	kan	worden.	

OPMERKING	1	 Bovengenoemde	eigenschappen	worden	vastgesteld	door	middel	van	gereguleerde	
beregening	op	begroeid	dak	zonder	begroeiing	voor	een	specifieke	laagopbouw	in	een	wind‐	en	regendichte	hal.	

OPMERKING	2	 De	opzet	van	deze	test	is	identiek	aan	de	opzet	van	de	test	voor	het	watervasthoudend	
vermogen	van	het	begroeid	dak	zonder	begroeiing	volgens	Bijlage	D.	De	bepaling	van	het	watervasthoudend	
vermogen	en	van	de	afvoervertraging	van	het	begroeid	dak	zonder	begroeiing	kan	daarom	op	basis	van	dezelfde	
testen	worden	uitgevoerd.	

 Benodigdheden	F.1.2

De	volgende	zaken	zijn	nodig:	

— wind	en	regendichte	hal	voor	het	opstellen	van	de	test;	

— meettafels	van	5	m	lengte	en	1	m	breedte,	met	zijschotten	die	minstens	zo	hoog	zijn	als	de	dikte	van	
de	te	testen	dakopbouw	en	een	waterdoorlatend	gaas	met	ongeveer	3	mm	maaswijdte	aan	de	
uitstroomzijde.	De	bodem	en	de	overige	randen	moeten	waterdicht	zijn.	De	helling	van	de	
meettafels	(het	dakafschot)	moet	stapsgewijs	verstelbaar	zijn.	Er	moet	een	opvanggoot	aan	de	
uitstroomzijde	zijn	aangebracht;	

— beregeningsinrichting,	die	bestaat	uit	een	straalbuis	met	een	zo	gelijkmatig	mogelijke	
neerslagverdeler	en	die	is	aangebracht	op	60	cm	–	80	cm	boven	de	te	testen	dakopbouw;	

— alzijdige	folie,	aanbrengen	om	neerslagverlies	te	vermijden;	
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— fijn‐regelaar	voor	de	neerslaghoeveelheid;	

— flowmeter	om	de	neerslaghoeveelheid	te	meten;	

— meetinrichting	om	de	afvoer	van	het	dak	in	de	tijd	te	bepalen:	

— visueel	met	vaste	opvanghoeveelheid	en	stopwatch,	of;	

— elektronisch	via	weging	of	waterklok	en	datalogger.	

 Voorbereiding	F.1.3

— Stel	de	meettafel	in	met	een	verhang	van	1,6	%	in	lengterichting;	

— leg	de	dakopbouw	aan	in	vochtige	toestand;	

— beregen	dusdanig	dat	de	dakopbouw	verzadigd	wordt,	tot	er	een	gelijkmatige	afvoer	optreedt	
gedurende	meer	dan	10	minuten;	

— controleer	dat	er	geen	andere	afvoer	plaatsvindt	(lekken)	dan	via	de	afvoermeetinstallatie;	

— laat	24	uur	uitlekken,	zodat	ongeveer	de	maximale	watercapaciteit	is	bereikt;	

— voer	een	zo	gelijkmatig	mogelijke	neerslag	van	27	l/m2	in	15	minuten	toe	met	een	zo	constant	
mogelijk	intensiteit;	

— meet	gedurende	24	uur	elke	minuut	de	hoeveelheid	afgevoerd	water.	

F.2 Bepaling	verlenging	afvoerperiode	

 Principe	F.2.1

De	verlenging	van	de	afvoerperiode	(ΔPa)	wordt	gedefinieerd	als	het	verschil	in	duur	van	de	afvoer	(de	
tijd	tussen	het	moment	dat	de	afvoer	begint	en	het	moment	dat	de	afvoer	stopt)	en	beregening.	De	
verlenging	van	de	afvoerperiode	is	de	gemiddelde	waarde	van	alle	negen	bepaalde	perioden	ΔPa,	
volgens	2.2	van	bijlage	F	en	wordt	uitgedrukt	in	min.	

De	begroeiing	en	doorworteling	werken	afvoer	vertragend,	zodat	hiervoor	1	minuut	kan	worden	
afgetrokken	van	het	testresultaat.	Bij	testen	op	begroeid	geleverde	daken	vervalt	deze	correctie.	

Het	resultaat	is	geldig	tot	een	dakafschot	van	5°	(=	8,8	%).	Voor	grotere	dakafschotten	zijn	testen	
nodig	bij	5°,	10°	en	15°	om	interpolatie	mogelijk	te	maken.	Bij	dakafschotten	groter	dan	15°	(=	26,8	%)	
zijn	afzonderlijke	testen	nodig.	

OPMERKING	 De	afvoerperiode	is	verder	afhankelijk	van	de	afmetingen	van	het	dak;	de	dikte	van	de	
substraatlaag	en	de	doorlatendheid	van	de	drainagelaag.	

 Berekening	F.2.2

De	verlenging	van	de	afvoerperiode	van	het	begroeid	dak	zonder	begroeiing	ten	opzichte	van	de	duur	
van	de	beregening,	ΔPa,	kan	worden	berekend	volgens	vergelijking	(F.1).	

∆ 15	 (F.1)	
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waarin:	

ΔPa	 is	de	verlenging	van	de	afvoerperiode	ten	opzichte	van	de	beregeningsperiode,	in	min;	

Te	 is	de	tijd	na	start	van	de	beregening	waarop	de	laatste	afvoer	gemeten	is,	in	min;	

Tb	 is	de	tijd	na	start	van	de	beregening	waarop	de	eerste	afvoer	gemeten	is,	in	min.	

OPMERKING	 Het	getal	15	in	vergelijking	(F.1)	is	de	duur	van	de	beregeningsperiode	in	min.	

F.3 Bepaling	vertraging	afvoerzwaartepunt	

 Principe	F.3.1

Het	zwaartepunt	van	de	afvoer	wordt	gedefinieerd	als	de	tijd	na	aanvang	van	de	beregening	waarop	
het	zwaartepunt	van	de	afvoer	ligt.	Deze	tijd	wordt	bepaald	door	voor	elke	minuut	de	gemeten	afvoer	
te	vermenigvuldigen	met	het	tijdstip	van	de	betreffende	minuut,	deze	producten	te	sommeren	en	
vervolgens	te	delen	door	de	totale	gemeten	afvoer.	De	vertraging	van	het	afvoerzwaartepunt	(ΔTzpa)	
wordt	gedefinieerd	als	het	verschil	in	tijd	tussen	het	zwaartepunt	van	de	afvoer	en	het	zwaartepunt	
van	de	beregening.	De	vertraging	van	het	afvoerzwaartepunt	is	de	gemiddelde	waarde	van	alle	negen	
bepaalde	vertragingen,	ΔTzpa,	volgens	3.2	van	bijlage	F	en	wordt	uitgedrukt	in	min.	

OPMERKING	 Het	afvoerzwaartepunt	is	verder	afhankelijk	van	de	afmetingen	van	het	dak;	de	dikte	van	de	
substraatlaag;	de	doorlatendheid	van	de	drainagelaag.	

Het	afvoerzwaartepunt	is	niet	zondermeer	overdraagbaar	naar	daken	met	andere	afmetingen,	ander	
afschot,	andere	dikte	en	samenstelling	van	de	substraatlaag	en	drainagelaag.	

 Berekening	F.3.2

De	vertraging	van	het	zwaartepunt	van	de	afvoer	van	het	begroeid	dak	zonder	begroeiing	ten	opzichte	
van	het	zwaartepunt	van	de	beregening,	ΔTzpa,	kan	worden	berekend	volgens	vergelijking	(F.2).	

∆ a
∑ t
1440
1

∑ t
1440
1

7.5	 (F.2)	

waarin:	

ΔTzpa	 is	de	vertraging	van	het	afvoerzwaartepunt	ten	opzichte	van	het	
beregeningszwaartepunt,	in	min;	

t	 is	de	tijd	na	aanvang	beregening,	in	min;	

Qt	 is	de	gemeten	hoeveelheid	afvoer	gedurende	minuut	t,	in	l;	

OPMERKING	 7,5	in	vergelijking	(F.1)	is	het	zwaartepunt	van	de	berekening,	in	min.	

F.4 Bepaling	reductie	en	vertraging	afvoerpiek	

 Principe	F.4.1

De	afvoerpiek	wordt	gedefinieerd	als	de	maximaal	gemeten	afvoer	per	minuut.	Het	tijdstip	van	de	
afvoerpiek	wordt	gedefinieerd	als	de	tijd	na	aanvang	van	de	beregening	waarop	de	afvoerpiek	
optreedt.	De	reductie	van	de	afvoerpiek	(ΔQpa)	wordt	gedefinieerd	als	het	quotiënt	van	de	afvoerpiek	
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en	de	beregeningspiek.	De	vertraging	van	de	afvoerpiek	(ΔTpa)	wordt	gedefinieerd	als	het	verschil	in	
tijd	tussen	het	moment	van	de	afvoerpiek	en	het	moment	van	de	beregeningspiek.	De	reductie	van	de	
afvoerpiek	is	de	gemiddelde	waarde	van	alle	negen	bepaalde	afvoerpiekreducties,	ΔQpa,	volgens	
bijlage	F.4.2	en	wordt	uitgedrukt	in	%.	De	vertraging	van	de	afvoerpiek	is	de	gemiddelde	waarde	van	
alle	negen	bepaalde	afvoerpiekvertragingen,	ΔTpa,	volgens	bijlage	F.4.2	en	wordt	uitgedrukt	in	min.	

Zowel	de	grootte	van	de	afvoerpiek	als	het	tijdstip	waarop	deze	optreedt,	zijn	afhankelijk	van:	

— de	afmetingen	en	het	afschot	van	het	dak;	

— de	dikte	van	de	substraatlaag;	

— de	doorlatendheid	van	de	drainagelaag.	

De	afvoerpiek	en	het	bijbehorende	tijdstip	zijn	niet	zondermeer	overdraagbaar	naar	daken	met	andere	
afmetingen,	ander	afschot,	andere	dikte	en	samenstelling	van	de	substraatlaag	en	drainagelaag.	

 Berekening	F.4.2

De	reductie	en	vertraging	van	de	afvoerpiek	ten	opzichte	van	de	beregeningspiek	zijn	af	te	leiden	via:	

De	reductie	en	de	vertraging	van	de	afvoerpiek	van	het	begroeid	dak	zonder	begroeiing,	ΔQpa	ten	
opzichte	van	de	beregeningspiek,	ΔTpa,	kan	worden	bepaald	volgens	vergelijking	(F.3)	en	(F.4).	

∆ 1 	

,
100	 (F.3)	

∆ 7,5	 (F.4)	

waarin:	

ΔQpa	 is	de	reductie	van	de	afvoerpiek	ten	opzichte	van	de	beregeningspiek,	in	%;	

t	 is	de	tijd	na	aanvang	van	de	beregening,	in	min;	

Qt	 is	de	gemeten	hoeveelheid	afvoer	gedurende	minuut	t,	in	l;	

max(Qt)	 is	het	maximum	van	alle	gemeten	waarden	van	Qt,	in	l;	

A	 is	het	dakoppervlak,	in	m2;	

ΔTpa	 is	de	vertraging	van	de	afvoerpiek	ten	opzichte	van	de	beregeningspiek,	in	min.	

TQp	 is	de	tijd	na	aanvang	van	de	beregening	waarop	de	afvoerpiek	gemeten	wordt,	in	min;	

OPMERKING	 De	constanten	in	vergelijking	(D.3)	en	(D.4)	hebben	de	volgende	betekenis:	
60	 is	de	omrekenfactor	tussen	minuten	en	seconden,	in	s/min;	
0,03	is	de	beregeningspiek,	in	l/s/m2;	
100	 is	de	omrekenfactor	van	fracties	naar	procenten;	
7,5	 is	het	tijdstip	van	de	beregeningspiek,	in	min.	
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Bijlage	G	
(informatief)	

	
Testen	afvoervertraging	begroeid	dak	

G.1 Testen	voor	afvoerperiode,	afvoerzwaartepunt	en	afvoerpiek	

 Principe	G.1.1

De	afvoerperiode,	het	afvoerzwaartepunt	en	de	afvoerpiek	worden	bepaald	door	simultaan	
uitgevoerde	metingen.	Deze	worden	vergeleken	met	de	periode,	het	zwaartepunt	en	de	piek	van	de	
neerslag.	

De	bepaling	vindt	plaats	op	begroeide	groendaken	voor	een	bepaalde	laagopbouw	onder	1,6	%	
dakafschot.	

De	test	vindt	plaats	in	drievoud	op	meettafels	met	begroeide	dakopbouw	over	een	periode	van	4	jaar	
om	een	betrouwbare	gemiddelde	waarde	te	verkrijgen.	

OPMERKING	1	 Deze	eigenschappen	worden	vastgesteld	door	middel	van	natuurlijke	neerslag	en	verdamping	
op	begroeide	daken	in	het	vrije	veld.	

OPMERKING	2	 De	opzet	van	deze	test	is	identiek	aan	de	opzet	van	de	test	voor	het	watervasthoudend	
vermogen	van	het	begroeide	dak	(Bijlage	E).	De	bepaling	van	het	watervasthoudend	vermogen	en	van	de	
afvoervertraging	van	het	begroeide	dak	kan	daarom	op	basis	van	dezelfde	testen	worden	uitgevoerd.	

 Benodigdheden	G.1.2

De	volgende	zaken	zijn	nodig:	

— testlocatie	in	het	vrije	veld	die	niet	beïnvloed	wordt	door	schaduw;	

— meetapparatuur	voor	het	meten	van	de	hoeveelheid	neerslag;	

OPMERKING	 Bij	voorkeur	meetapparatuur	gebruiken	die	ook	geschikt	is	voor	het	meten	van	andere	
klimaatdata.	

— meetinrichting	om	neerslaghoeveelheden	en	eventueel	andere	kentallen	te	meten,	als	er	geen	
meetstation	op	het	testterrein	zelf	beschikbaar	is;	

— meettafels	van	minimaal	2	×	2	m,	met	zijschotten	met	een	hoogte	minimaal	gelijk	aan	de	dikte	van	
het	te	testen	dakbegroeiingssysteem.	De	bodem	en	de	zijschotten	zijn	waterdicht	met	elkaar	
verbonden,	centrale	waterafvoer	onderaan	de	helling	(het	dakafschot)	met	verbindingsstukken;	

— meetinrichting	om	de	regenwaterafvoer	van	de	proefopstelling	te	bepalen:	

— visueel	met	ca.	100	liter	opvangbak	en	waterstandsmeter	of	met	stromingsmeter,	of;	

— elektronisch	via	vlotter	met	sensor,	weging	of	waterklok	en	datalogger.	
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 Voorbereiding	G.1.3

— Installeer	de	meetapparatuur	voor	neerslag.	Doe	dat	zo	dicht	mogelijk	in	de	buurt	van	de	
meettafels,	maar	zodanig	dat	de	meetapparatuur	niet	de	neerslag	op	de	meettafels	kan	beïnvloeden	
en	zodanig	dat	de	neerslag	op	de	meetapparatuur	niet	wordt	beïnvloed	door	wind	en	door	
obstakels	als	bomen	en	gebouwen;	

— stel	de	meettafel	in	met	een	verhang	van	1,6	%	in	lengterichting;	

— leg	het	begroeide	dak	zonder	begroeiing	aan;	

— breng	de	begroeiing	aan	op	het	begroeide	dak	zonder	begroeiing.	Doe	dat	bij	voorkeur	in	de	
lentemaanden,	zodat	de	begroeiing	relatief	snel	tot	volle	wasdom	kan	komen;	

— geef	de	begroeiing	minstens	een	maand	de	tijd	om	tot	normaal	functioneren	te	komen.	Zorg	bij	
droogte	voor	extra	beregening	om	de	begroeiing	tot	volle	wasdom	te	laten	komen;	

— controleer	dat	er	geen	andere	afvoer	plaatsvindt	(lekken)	dan	via	de	afvoermeetinstallatie;	

— meet	vervolgens	gedurende	4	jaar	neerslagop‐	en	‐afvoer	van	het	begroeide	dak.	Afhankelijk	van	de	
vraagstelling	kan	de	waterafvoer	dagelijks	op	hetzelfde	tijdstip	afgelezen	worden,	of	elektronisch	
met	kortere	tijdintervallen	(van	bv.	1,	5	of	15	minuten)	worden	opgeslagen	voor	verdergaande	
analyse.	

OPMERKING	 Afhankelijk	van	de	gekozen	meetmethode	kan	het	nodig	zijn	de	meting	te	onderbreken	
gedurende	vorstperiodes.	Bij	de	uitwerking	moet	daar	rekening	mee	worden	gehouden.	

G.2 Bepaling	verlenging	afvoerperiode	

 Principe	G.2.1

De	afvoerperiode	wordt	gedefinieerd	als	de	duur	van	de	afvoer,	de	tijd	tussen	het	moment	dat	de	
afvoer	begint	en	het	moment	dat	de	afvoer	stopt.	De	verlenging	van	de	afvoerperiode	(ΔPgema)	is	de	
gemiddelde	waarde	van	alle	bepaalde	verschillen	tussen	afvoerperiode	en	daaraan	voorafgaande	
neerslagperiode,	volgens	bijlage	G.2.2	en	wordt	uitgedrukt	in	min.	Daarnaast	worden	het	gemiddeld	
aantal	afvoeren	per	jaar	(na)	en	het	jaargemiddelde	minimum	(ΔPmina)	en	maximum	(ΔPmaxa)	
verschillen	van	de	afvoerperiode	en	neerslagperiode	bepaald.	

Deze	berekeningen	worden	alleen	uitgevoerd	voor	neerslagperioden	die	tot	relevante	afvoer	(meer	
dan		
1	l/m2)	van	het	begroeide	dak	leiden,	anders	zit	men	in	de	marge	van	de	nauwkeurigheid	van	de	
meting.	Of	er	na	een	neerslagperiode	sprake	is	van	relevante	afvoer	blijkt	bij	deze,	meerdere	jaren	
durende,	testen	pas	achteraf	uit	de	metingen	van	de	afvoer.	

De	berekende	waarden	worden	voor	alle	drie	meettafels	bepaald	en	vervolgens	nogmaals	gemiddeld.	

OPMERKING	 De	afvoerperiode	is	afhankelijk	van:	

— de	duur	en	de	intensiteit	van	de	neerslag;	

— de	weersomstandigheden	in	de	periode	voorafgaand	aan	de	start	van	de	afvoer,	teruglopend	tot	het	moment	van	de	
laatste	gemeten	afvoer;	

— de	afmetingen	en	het	afschot	van	het	dak;	
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— de	dikte	en	de	samenstelling	van	de	substraatlaag;	

— de	soort	begroeiing;	

— het	afvoerend	vermogen	van	de	drainagelaag.	

 Berekening	G.2.2

De	gemiddelde,	minimum	en	maximum	verlenging	van	de	afvoerperioden	ten	opzichte	van	de	
neerslagperioden	en	het	aantal	afvoerperioden	zijn	af	te	leiden	via:	

Bereken	van	de	afvoer	van	het	begroeide	dak	de	gemiddelde	verlenging	van	de	afvoerperiode	ten	
opzichte	van	de	neerslagperiode,	ΔPgema,	de	jaargemiddelde	minimum	verlenging,	ΔPmina,	en	de	
jaargemiddelde	maximum	verlenging,	ΔPmaxa	en	het	gemiddelde	aantal	afvoeren	per	jaar,	na,	waarbij:	

∆
∑ _ 	 	 _ 	 	 _ 		 	 _ 	 (G.1)	

n 	 (G.2)	

∆
∑ 	, 	 	∑ 	,

	 (G.3)	

∆
∑ 	, 	 	∑ 	,

	 (G.4)	

waarin:	

ΔPgema	 is	de	gemiddelde	duur	van	de	afvoerperiode,	in	min;	

i	 is	het	volgnummer	van	de	afvoerperiode	en	de	daaraan	voorafgaande	neerslagperiode;	

n	 is	het	aantal	gemeten	afvoeren	over	de	totale	meetperiode;	

Tai_e	 is	de	tijd	waarop	de	laatste	afvoer	van	periode	i	gemeten	is,	in	min;	

Tai_b	 is	de	tijd	waarop	de	eerste	afvoer	van	periode	i	gemeten	is,	in	min;	

Tni_e	 is	de	tijd	waarop	de	laatste	neerslag	van	periode	i	gemeten	is,	in	min;	

Tni_b	 is	de	tijd	waarop	de	eerste	neerslag	van	periode	i	gemeten	is,	in	min;	

na	 is	het	gemiddeld	aantal	afvoerperioden	per	jaar;	

Tm	 is	de	duur	van	de	totale	meetperiode,	in	jaar;	

j	 is	een	volgnummer	lopend	van	1	tot	Tm;	

ΔPmina	 is	de	jaargemiddelde	minimum	duur	van	de	afvoerperiode,	in	min;	

Pmina,j	 is	de	je	kortst	gemeten	afvoerperiode	over	de	totale	meetperiode,	in	min;	

Pminn,j	 is	de	gemeten	neerslagperiode	voorafgaand	aan	de	je	kortst	gemeten	afvoerperiode	
over	de	totale	meetperiode,	in	min;	
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ΔPmaxa	 is	de	jaargemiddelde	maximum	duur	van	de	afvoerperiode,	in	min;	

Pmaxa,j	 is	de	je	langst	gemeten	afvoerperiode	over	de	totale	meetperiode,	in	min;	

Pmaxn,j	 is	de	gemeten	neerslagperiode	voorafgaand	aan	de	je	langst	gemeten	afvoerperiode	
over	de	totale	meetperiode,	in	min.	

G.3 Bepaling	vertraging	afvoerzwaartepunt	

 Principe	G.3.1

Het	zwaartepunt	van	de	afvoer	wordt	gedefinieerd	als	de	tijd	na	aanvang	van	de	afvoer	waarop	het	
zwaartepunt	van	de	afvoer	ligt.	Deze	tijd	wordt	bepaald	door	voor	elk	gemeten	tijdinterval	de	gemeten	
afvoer	te	vermenigvuldigen	met	het	tijdstip	van	het	betreffende	tijdinterval,	deze	producten	te	
sommeren	en	vervolgens	te	delen	door	de	totale	gemeten	afvoer.	De	vertraging	van	het	
afvoerzwaartepunt	wordt	gedefinieerd	als	het	verschil	in	tijd	tussen	het	zwaartepunt	van	de	afvoer	en	
het	zwaartepunt	van	de	daaraan	voorafgaande	neerslagperiode.	De	vertraging	van	het	
afvoerzwaartepunt	(ΔTzp_gema)	is	de	gemiddelde	waarde	van	alle	bepaalde	
afvoerzwaartepuntvertragingen,	volgens	bijlage	G.3.2	en	wordt	uitgedrukt	in	min.	Daarnaast	worden	
de	jaargemiddelde	minimum	(ΔTzp_mina)	en	maximum	(ΔTzp_maxa)	vertragingen	van	het	
zwaartepunt	van	de	afvoer	bepaald.	

Deze	berekeningen	worden	alleen	uitgevoerd	voor	neerslagperioden	die	tot	relevante	afvoer	met	meer	
dan		
1	l/m2	van	het	begroeide	dak	leiden.	

De	berekende	waarden	worden	voor	alle	drie	meettafels	bepaald	en	vervolgens	nogmaals	gemiddeld.	

OPMERKING	 Het	afvoerzwaartepunt	is	afhankelijk	van:	

— de	duur	en	de	intensiteit	van	de	neerslag;	

— de	weersomstandigheden	in	de	periode	voorafgaand	aan	de	start	van	de	afvoer,	teruglopend	tot	het	moment	van	de	
laatste	gemeten	afvoer;	

— de	afmetingen	en	het	afschot	van	het	dak;	

— de	dikte	en	de	samenstelling	van	de	substraatlaag;	

— de	soort	begroeiing;	

— het	afvoerend	vermogen	van	de	drainagelaag.	

 Berekening	G.3.2

De	gemiddelde,	minimum	en	maximum	vertraging	van	het	afvoerzwaartepunt	ten	opzichte	van	het	
bijbehorende	neerslagzwaartepunt	zijn	af	te	leiden	via:	

Bereken	van	de	afvoer	van	het	begroeide	dak	de	gemiddelde	vertraging	van	het	zwaartepunt	ten	
opzichte	van	de	neerslagperiode,	ΔTzp_gema,	de	jaargemiddelde	minimum	vertraging,	ΔTzp_mina,	en	
de	jaargemiddelde	maximum	vertraging,	ΔTzp_maxa,	waarbij:	
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waarin:	

ΔTzp_gema	 is	de	gemiddelde	vertraging	van	het	afvoerzwaartepunt,	in	min;	

i	 is	het	volgnummer	van	de	afvoerperiode	en	de	daaraan	voorafgaande	
neerslagperiode;	

n	 is	het	aantal	gemeten	afvoerperioden	over	de	totale	meetperiode;	

ti	 is	de	tijd,	gemeten	vanaf	het	begin	van	neerslagperiode	i,	in	min;	

tab,i	 is	de	begintijd	van	afvoerperiode	i,	gemeten	vanaf	het	begin	van	neerslagperiode	i,	in	
min;	

tae,i	 is	de	eindtijd	van	afvoerperiode	i,	gemeten	vanaf	het	begin	van	neerslagperiode	i,	in	
min;	

Qit	 is	de	gemeten	hoeveelheid	afvoer	in	tijdsinterval	ti	tijdens	afvoerperiode	i,	in	l/min;	

Nit	 is	de	gemeten	hoeveelheid	neerslag	in	tijdsinterval	ti	tijdens	neerslagperiode	i,	in	
l/min;	

ΔTzp_mina	 is	de	jaargemiddelde	minimum	vertraging	van	het	afvoerzwaartepunt,	in	min;	

ΔTzp_mina,j	 is	de	je	kortst	gemeten	vertraging	van	het	afvoerzwaartepunt	over	de	totale	
meetperiode,	in	min;	

ΔTzp_maxa	 is	de	jaargemiddelde	maximum	vertraging	van	het	afvoerzwaartepunt,	in	min;	

ΔTzp_mina,j	 is	de	je	langst	gemeten	vertraging	van	het	afvoerzwaartepunt	over	de	totale	
meetperiode,	in	min;	

Tm	 is	de	duur	van	de	totale	meetperiode,	in	jaar;	

j	 is	een	volgnummer	lopend	van	1	tot	Tm.	

OPMERKING	 De	gemeten	hoeveelheid	neerslag	wordt	bepaald	door	de	gemeten	neerslag	over	de	
meetperiode	in	m	te	vermenigvuldigen	met	het	oppervlak	van	de	meettafel	in	m2.	
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G.4 Bepaling	reductie	en	vertraging	afvoerpiek	

 Principe	G.4.1

De	afvoerpiek	wordt	gedefinieerd	als	de	maximaal	gemeten	afvoer	per	meetinterval.	Het	tijdstip	van	
de	afvoerpiek	wordt	gedefinieerd	als	de	tijd	na	aanvang	van	de	neerslagperiode	waarop	de	afvoerpiek	
optreedt.	De	reductie	van	de	afvoerpiek	wordt	gedefinieerd	als	het	quotiënt	van	de	afvoerpiek	en	de	
neerslagpiek.	De	vertraging	van	de	afvoerpiek	wordt	gedefinieerd	als	het	verschil	in	tijd	tussen	het	
moment	van	de	afvoerpiek	en	het	moment	van	de	neerslagpiek.	De	reductie	van	de	afvoerpiek	
(ΔQp_gema)	is	de	gemiddelde	waarde	van	alle	bepaalde	reducties	van	de	afvoerpiek,	volgens	bijlage	
G.4.2	en	wordt	uitgedrukt	in	%.	Daarnaast	worden	de	jaargemiddelde	minimum	(ΔQp_mina)	en	
maximum	(ΔQp_maxa)	reducties	van	de	afvoerpiek	bepaald.	De	vertraging	van	de	afvoerpiek	
(ΔTp_gema)	is	de	gemiddelde	waarde	van	alle	bepaalde	vertragingen	van	de	afvoerpiek,	volgens	bijlage	
G.4.2	en	wordt	uitgedrukt	in	min.	Daarnaast	worden	de	jaargemiddelde	minimum	(ΔTp_mina)	en	
maximum	(ΔTp_maxa)	vertragingen	van	de	afvoerpiek	bepaald.	

Deze	berekeningen	worden	alleen	uitgevoerd	voor	neerslagperioden	die	tot	een	relevante	afvoer	van	
meer	dan	1	l/m2	van	het	begroeide	dak	leiden,	anders	zit	je	in	de	marge	van	de	nauwkeurigheid	van	de	
meting.	Of	er	na	een	neerslagperiode	sprake	is	van	relevante	afvoer	blijkt	bij	deze,	meerdere	jaren	
durende,	testen	pas	achteraf	uit	de	metingen	van	de	afvoer.	

De	berekende	waarden	worden	voor	alle	drie	meettafels	bepaald	en	vervolgens	nogmaals	gemiddeld.	

OPMERKING	 Zowel	de	grootte	van	de	afvoerpiek	als	het	tijdstip	waarop	deze	optreedt,	zijn	afhankelijk	van:	

— de	duur	en	de	intensiteit	van	de	neerslag;	

— de	weersomstandigheden	in	de	periode	voorafgaand	aan	de	start	van	de	afvoer,	teruglopend	tot	het	moment	van	de	
laatste	gemeten	afvoer;	

— de	afmetingen	en	het	afschot	van	het	dak;	

— de	dikte	en	de	samenstelling	van	de	substraatlaag;	

— de	soort	begroeiing;	

— het	afvoerend	vermogen	van	de	drainagelaag.	

OPMERKING	 Van	neerslagperioden	die	niet	tot	relevante	afvoer	leiden	kan	de	reductie	van	de	afvoerpiek	op	
100	%	worden	gesteld.	Piekvertraging	kan	in	die	gevallen	niet	worden	berekend.	

 Berekening	G.4.2

De	gemiddelde,	minimum	en	maximum	reductie	en	vertraging	van	de	afvoerpiek	ten	opzichte	van	de	
neerslagpiek	zijn	af	te	leiden	via:	

Bereken	van	de	afvoer	van	het	begroeide	dak	de	gemiddelde	reductie	en	vertraging,	ΔQp_gema	en	
ΔTp_gema,	van	de	afvoerpiek	ten	opzichte	van	de	neerslagpiek,	de	jaargemiddelde	minimum	reductie	
en	vertraging,	ΔQp_mina	en	ΔTp_mina,	en	de	jaargemiddelde	maximum	reductie	en	vertraging,	
ΔQp_maxa	en	ΔTp_maxa,	waarbij:	

∆ _
∑ 	 	

	 ,

∙ ∙ 	 ,
	

	 (G.8)	
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waarin:	

ΔQp_gema	 is	de	gemiddelde	reductie	van	de	afvoerpiek	ten	opzichte	van	de	neerslagpiek,	in	%;	

i	 is	het	volgnummer	van	de	afvoerperiode	en	de	daaraan	voorafgaande	neerslagperiode;	

n	 is	het	aantal	gemeten	afvoerperioden	over	de	totale	meetperiode;	

t,i	 is	de	tijd,	gemeten	vanaf	het	begin	van	neerslagperiode	i,	in	min;	

Qat,i	 is	de	gemeten	hoeveelheid	afvoer	gedurende	tijdsinterval	t	van	afvoerperiode	i,	in	
l/min;	

max(Qat,i)	 is	het	maximum	van	alle	gemeten	waarden	van	Qat,i	van	afvoerperiode	i,	in	l/min;	

A	 is	het	dakoppervlak,	in	m2;	

60	 is	de	omrekenfactor	tussen	minuten	en	seconden,	in	s/min;	

Qnt,i	 is	de	gemeten	hoeveelheid	neerslag	gedurende	tijdsinterval	t	van	neerslagperiode	i,	in	
l/s/m2;	

max(Qnt,i)	 is	het	maximum	van	alle	gemeten	waarden	van	Qnt,i	van	neerslagperiode	i,	in	l/s/m2;	

100	 is	de	omrekenfactor	van	fracties	naar	procenten;	

ΔTp_gema	 is	de	gemiddelde	vertraging	van	de	afvoerpiek	ten	opzichte	van	de	neerslagpiek,	in	min;	

TQp,i	 is	de	tijd,	gemeten	vanaf	het	begin	van	neerslagperiode	i,	waarop	de	afvoerpiek	
gemeten	wordt,	in	min;	

TNp,i	 is	de	tijd,	gemeten	vanaf	het	begin	van	neerslagperiode	i,	waarop	de	neerslagpiek	
gemeten	wordt,	in	min;	

ΔQp_mina	 is	de	jaargemiddelde	minimum	reductie	van	de	afvoerpiek	ten	opzichte	van	de	
neerslagpiek,	in	%;	

ΔQp_maxa	 is	de	jaargemiddelde	maximum	reductie	van	de	afvoerpiek	ten	opzichte	van	de	
neerslagpiek,	in	%;	
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Tm	 is	de	duur	van	de	totale	meetperiode,	in	jaar;	

j	 is	een	volgnummer	lopend	van	1	tot	Tm;	

Qp_mina,j	 is	de	je	kleinst	gemeten	afvoerreductie	over	de	totale	meetperiode,	in	%;	

Qp_maxa,j	 is	de	je	grootst	gemeten	afvoerreductie	over	de	totale	meetperiode,	in	%;	

ΔTp_mina	 is	de	jaargemiddelde	minimum	vertraging	van	de	afvoerpiek	ten	opzichte	van	de	
neerslagpiek,	in	min;	

ΔTp_maxa	 is	de	jaargemiddelde	maximum	vertraging	van	de	afvoerpiek	ten	opzichte	van	de	
neerslagpiek,	in	min;	

Tp_mina,j	 is	de	je	kleinst	gemeten	afvoervertraging	over	de	totale	meetperiode,	in	min;	

Tp_maxa,j	 is	de	je	grootst	gemeten	afvoervertraging	over	de	totale	meetperiode,	in	min.	

OPMERKING	 De	gemeten	hoeveelheid	neerslag	wordt	bepaald	door	de	gemeten	neerslag	over	de	
meetperiode	in	m	te	vermenigvuldigen	met	het	oppervlak	van	de	meettafel	in	m2.	
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Waarom betaalt u voor een norm? 
Normen zijn afspraken voor en door de markt, zo ook deze norm. NEN begeleidt het gehele 
normalisatieproces. Van het bijeenbrengen van partijen, het maken en vastleggen van de afspraken en het 
bieden van hulp bij de toepassing van de normen. Om deze diensten te kunnen bekostigen betalen alle 
belanghebbende partijen die aan tafel zitten voor het normalisatieproces, en u als gebruiker voor normen en 
trainingen. NEN is een stichting en heeft geen winstoogmerk. 

Wat is nu precies de toegevoegde waarde van normen? 
Stelt u zich eens voor … u wilt in het buitenland geld pinnen, maar uw bankpas past niet. Of uw nieuwe 
telefoon herkent uw simkaart niet. De samenstelling van de benzine over de grens is anders, waardoor u niet 
kunt tanken. Het dagelijks leven zou zonder goede afspraken over producten, processen en diensten een 
stuk complexer zijn. 

Het maken en vastleggen van afspraken door belanghebbende partijen noemen we het normalisatieproces. 
Normalisatie had vanouds betrekking op techniek en producten. Nu worden steeds vaker normen voor 
diensten ontwikkeld. Zo zijn er afspraken op het gebied van gezondheidszorg, schuldhulpverlening, 
kennisintensieve dienstverlening, externe veiligheid en MVO. 

Normen zorgen voor verbetering van producten, diensten en processen; qua veiligheid, gezondheid, 
efficiëntie, kwaliteit en duurzaamheid. Dit ziet u op de werkvloer, in de omgang met elkaar en in de 
samenleving als geheel. Organisaties die normalisatie onderdeel van hun strategie maken, vergroten hun 
professionaliteit, betrouwbaarheid en concurrentiekracht. 

Wat doet NEN? 
NEN ondersteunt in Nederland het normalisatieproces. Als een partij zich tot NEN richt met de vraag om een 
afspraak tot stand te brengen, gaan wij aan de slag. We onderzoeken in hoeverre normalisatie mogelijk is en 
er interesse voor bestaat. Wij nodigen vervolgens alle belanghebbende partijen uit om deel te nemen. Een 
breed draagvlak is een randvoorwaarde. De afspraken komen op basis van consensus tot stand en worden 
vastgelegd in een document. Dit is meestal een norm. Afspraken die in een NEN-norm zijn vastgelegd 
mogen niet conflicteren met andere geldige NEN-normen. NEN-normen vormen samen een coherent 
geheel. Een belanghebbende partij kan een producent, ondernemer, dienstverlener, gebruiker, maar ook de 
overheid of een consumenten- of onderzoeksorganisatie zijn. 

De vraag is niet altijd om een norm te ontwikkelen. Vanuit de overheid komt regelmatig het verzoek om te 
onderzoeken of er binnen een bepaalde sector of op een bepaald terrein normalisatie mogelijk is. NEN doet 
dan onderzoek en start afhankelijk van de uitkomsten een project. Deelname staat open voor alle 
belanghebbende partijen. NEN beheert ruim 30.000 normen. Dit zijn de in Nederland aanvaarde 
internationale (ISO, IEC), Europese (EN) en nationale normen (NEN). In totaal zijn er ruim 800 
normcommissies actief met in totaal bijna 5.000 normcommissieleden. Een goed beheer van de omvangrijke 
normencollectie en de afstemming tussen nationale, Europese en internationale normcommissies vereisen 
dan ook een zeer goede infrastructuur. 

Betalen kleine organisaties net zoveel als grote organisaties? 
Het uitgangspunt is dat alle partijen die deelnemen aan het normalisatieproces een evenredig deel betalen. 
De normcommissieleden kunnen onderling andere afspraken maken. Zo worden er wel eens afspraken 
gemaakt dat de grote partijen een groter deel betalen dan de kleinere bedrijven. De prijzen voor normen zijn 
voor iedereen gelijk. De kosten voor licenties zijn afhankelijk van de omvang van een organisatie en het 
aantal gebruikers. 

Voordelen van normalisatie en normen 
Gegarandeerde kwaliteit | Veiligheid geborgd | Bevordert duurzaamheid | Opschalen en vermarkten van 
nieuwe innovatieve producten | Meer (internationale) handelsmogelijkheden | Verhoogde effectiviteit en 
efficiëntie | Onderscheidend in de markt. 

Voordelen van deelname 
Invloed op de (internationale en Europese) afspraken | Als eerste op de hoogte van veranderingen | 
Netwerk; ook op Europees en internationaal niveau | Kennisvergroting. 

Dit document is door NEN onder licentie verstrekt aan: / This document has been supplied under license by NEN to:
Sam Groofing B.V. / info@samgroofing.com 12-02-2023 18:01



Altijd de actuele norm? 
Nooit meer zoeken in de systemen en zelf de vraag stellen:  
‘Heb ik de laatste versie van 

Via het digitale platform NEN Connect heeft u altijd 
toegang tot de meest actuele versie van deze norm.  
Vervallen versies blijven ook beschikbaar. Met een licentie 
kan de norm via NEN Connect altijd en overal makkelijk 
geraadpleegd worden, zowel online als offline.

Kies voor slimmer werken en bekijk onze mogelijkheden 
op www.nenconnect.nl.

Meer informatie over de mogelijkheden
Onze Klantenservice is bereikbaar maandag tot  
en met vrijdag, van 8.30 uur tot 17.00 uur.

Telefoon: 015 2 690 391
E-mail: klantenservice@nen.nl

NTA 8292:2016 nl?’

http://www.nenconnect.nl
mailto:klantenservice%40nen.nl?subject=
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