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De gemeente Rotterdam heeft als uitgangspunt gekozen 
dat zoveel mogelijk platte daken groen moeten worden. 
Voor zowel bedrijven, als ook particulieren bestaat er een 

subsidieregeling. Ook andere steden in Nederland kennen soort-
gelijke initiatieven.
Deze groeiende markt is voor de groene dakensector aanleiding 
geweest om een normcommissie op te richten. Met het op-
stellen van een NEN-norm ‘Groene daken’ wordt beoogd de 
prestatie-eisen en functionele eisen vast te leggen waaraan een 
groen dak zou moeten voldoen. Ook over de bijbehorende be-
palings- en toetsingsmethoden zal overeenstemming moeten 
bestaan.

NEN Bouw is erin geslaagd om een normcommissie samen te 
stellen met organisaties en bedrijven die gezamenlijk een breed 
draagvlak vertegenwoordigen. Deelnemende brancheorganisa-
ties zijn de Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG),  

de Vereniging van Bouwwerk Begroeners (VBB) en VEBIDAK. Er 
is momenteel al veel informatie beschikbaar over groene daken. 
Er zijn ontwerp- en uitvoeringsrichtlijnen van de Stichting Bouw-
research voor nieuwbouw en bestaande bouw. Ook door univer-
siteiten wordt veel onderzoek verricht. Echter, waar de groene 
dakensector behoefte aan heeft zijn eenduidige afspraken over 
de eisen waaraan groene daken moeten voldoen. Hierbij valt te 
denken aan de mate van waterberging, koeling in de zomer en 
binding fijnstof. Maar ook weerstand tegen windbelasting en 
brandgevaar/vliegvuur zijn belangrijk om afspraken over te 
maken. De ambities zijn groot. Maar de hoeveelheid benodigd 
onderzoek ook. Dit betekent dat de normcommissie met betrek-
king tot de diverse onderwerpen prioriteiten zal moeten stellen.  
De ontwikkeling van deze norm zal dus de nodige tijd vergen. 

Voor vragen kunt u contact opnemen met André van den Engel 
op (030) 606 32 38 of  a.vandenengel@vebidak.nl.

NEN-norm 
‘groene daken’
Internationaal zijn belangrijke ontwikkelingen op het gebied van groene daken gaande. In 
Duitsland en België worden al veelvuldig groene daken toegepast. In Stuttgart is bijvoor-
beeld al 22% van alle platte daken beplant. Maar ook in Nederland gebeurt er het nodige.
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Door de Unidek Walker, Runner en Marathon te voorzien van een dunne laag minerale wol worden ongekende prestaties behaald. 

Optimaal isoleren, altijd de gewenste beloopbaarheid en uitstekende brand- en geluideigenschappen. Het meest in het oog 

springende voordeel is echter het lichte gewicht van de dakplaten, waardoor forse besparingen op de staalconstructies kunnen 

worden behaald. 

	 	 	

 • 78% lichter gewicht, forse besparing op staalconstructie

 • ARBO technische voordelen, minder belasting van armen en rug

 • Brandklasse B, End Use gelijkwaardig met minerale wol 

 • Beloopbaarheid blijft uitstekend, EPS is ongevoelig voor vocht

 • Geluidsreductie tot 35 dBa bij toepassing in staaldaken

 • Uitstekende isolatie eigenschappen, dunner dan dakisolatie die alleen bestaat uit minerale wol
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De drie hardlopers van Kingspan Unidek nu 
met minerale wol, een gouden combinatie.

www.kingspanunidek.nl
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