
urbanscape

Above and beyond

Urbanscape
Het innovatief en extensief lichtgewicht groendaksysteem voor elk type dak



02



Above and beyond

urbanscape
Inhoudstabel

  4   Waarom Urbanscape

  5   Urbanscape systeem

  6   Urbanscape extensief groendak

  7   De prestaties van Urbanscape

  8 - 9  De voordelen van Urbanscape

  10 - 11  Urbanscape complete oplossing

  12 - 13  Meten is weten

  14 - 15  Installatie van vlakke en licht hellende daken

      

03



04

Waarom Urbanscape?
Er is een sterke evolutie gaande in de stedelijke 
architectuur, maar de hoofdfuncties van gebouwen 
blijven onveranderd: het bieden van bescherming en 
comfort, warmte in de winter en afkoeling in de zomer. 
Vanuit milieutechnisch oogpunt wordt het toepassen van 
groendaken een steeds belangrijker aspect. 

Gezien de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid is het essentieel om deze 
milieutechnische aspecten tegen de levenscyclus van ieder gebouw uiteen te zetten, zoals 
het verbruik van energie gedurende zijn levensduur, het gebruik van duurzame energie en 
duurzame materialen. 

Groendaken hebben meerdere functies. Ze vervullen een esthetische rol voor de 
hedendaagse architectuur en geven een nieuwe functie aan gebouwen in stedelijke 
gebieden. Ze zijn niet alleen ontworpen om de natuur in stedelijke gebieden terug te 
brengen, maar bieden ook oplossingen voor belangrijke problemen, zoals de opwarming in 
steden en het regenwater management. 

Kortrijk, 14 oktober 2015
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Urbanscape systeem

Soorten daken

Betonnen constructie Stalen constructie Houten constructie

Urbanscape is een innovatief, lichtgewicht systeem met een hoge waterbuffercapaciteit. 
Speciaal ontworpen voor een eenvoudige installatie op woningen, kantoren en 
bedrijfspanden. 

Het Urbanscape systeem is een compleet systeem, opgebouwd uit een Urbanscape wortelwerend doek, Urbanscape drainage systeem,  
een uniek gepatenteerd steenwol substraat (Green Roll) en een vegetatielaag. 

Het Urbanscape systeem kan geïnstalleerd worden op elk type dakconstructie (beton, staal, houten dak). Het systeem is bij elk type 
dakconstructie gelijk, ongeacht het type isolatie en de positie van de  waterdichte dakbedekking. 

Laag 1: Urbanscape sedum-mix

Laag 2: Urbanscape substraat

Laag 3: Urbanscape Drainage

Laag 4: Urbanscape wortelwerend doek

Waterdichte dakbedekking

Dakconstructie

Urbanscape systeem  bestaat uit:



   
 Urbanscape 
Vegetatie Sedum 

Hoogte   <8 cm   

Irrigatie   Neen 

Gewicht max. 60 kg/m2 

Beloopbaar Gelimiteerd   

Waterbuffer   37 l/m2 

Draagvermogen   Te evalueren 

Dak onderhoud   2 maal per jaar 
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Urbanscape extensief groendak

Extensieve groendaken

Extensieve groendaken bestaan uit een dunne laag substraat  (meestal 7-10 cm), geschikt voor een afwerking van 
verschillende soorten sedum, mos, kruiden, grassen en andere vegetatie, waarbij weinig of geen onderhoud vereist is. 
Een extensief groendak is het lichtste systeem. Extensieve groendaken bestaan uit een aantrekkelijke vegetatie bovenop 
de waterdichte dakbedekking. Wanneer het groendak is aangelegd, dient er 2 keer per jaar een inspectie plaats te vinden. 
Jaarlijkse bemesting is nodig om de vegetatie gezond te houden. Daarnaast hoeft een extensief groendak niet gemakkelijk 
toegankelijk te zijn. 

Plat dak Hellend dak 
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 Urbanscape 
Vegetatie Sedum 

Hoogte   <8 cm   

Irrigatie   Neen 

Gewicht max. 60 kg/m2 

Beloopbaar Gelimiteerd   

Waterbuffer   37 l/m2 

Draagvermogen   Te evalueren 

Dak onderhoud   2 maal per jaar 

 

Complete oplossing
Het Urbanscape systeem is voorzien van makkelijk 
te installeren lagen. Deze worden direct aan de klant 
geleverd. Door het nieuwe innoverende Urbanscape 
substraat is er geen speciaal en/of duur materiaal 
nodig.  

Gewicht
Het Urbanscape substraat is 8 keer lichter dan 
klassieke substraten en kan op de meeste daken 
worden toegepast zonder afbreuk te doen aan de 
stabiliteit van het dak

Eenvoudige installatie
Urbanscape substraat  zorgt voor een aanzienlijk 
lagere arbeidsintensiteit. Voor de vegetatie van 1.000 
m² groendak, is 2 tot 5 ton Urbanscape substraat 
nodig, in vergelijking met meer dan 50 ton van de 
traditionele groendak substraten.

Duurzame oplossing
Urbanscape substraat is samengesteld uit een 
mengsel van verschillende gesteenten die in grote 
hoeveelheden aanwezig zijn in de natuur.  
De lichtgewicht en open structuur van het substraat 
resulteert in een zeer goede wortelverdeling en groei. 
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De prestaties van Urbanscape

Het Urbanscape groendaksysteem staat garant voor:

Goede waterabsorptie
Het Urbanscape substraat zorgt voor een snelle 
wateropname en op lange termijn voor een stabiele 
heropname van het water. Het Urbanscape substraat 
kan 3 tot 4 keer meer water vasthouden dan andere 
groendak substraten.

Goede waterdistributie
Indien vereist, wordt het Urbanscape
irrigatiesysteem tussen de vegetatie en het  
Urbanscape substraat geïnstalleerd. In  
tegenstelling tot sproei-installaties wordt het water 
direct opgenomen in en verdeeld door het  
substraat.

Hoge thermische prestaties
De Urbanscape systemen dragen bij aan een 
langdurig koel effect door middel van een hoge 
wateropslagcapaciteit.  Daken met Urbanscape 
groendaksysteem verminderen warmtetoename 
ten opzichte van niet-begroeide daken. Dit is te 
danken aan de thermische massa, extra isolatie en 
verdamping van het vocht uit het groendaksysteem.

Hoge brandweerstand
Het Urbanscape substraat geeft het  A1 Euro 
brandklasse certificaat. Volgens EN 13501-1, dragen 
A1-geclassificeerde producten niet bij aan het 
ontwikkelen van een brand.

Hoge akoestische prestaties
Het groendaksysteem vermindert geluidsoverlast 
door absorptie en zorgt voor reductie van 
geluidsniveaus die de gezondheid, de veiligheid en 
het welzijn van de stedelijke bevolking beïnvloeden.



De voordelen van Urbanscape

Milieuvoordelen
Vermindering van stedelijke opwarming  
(Urban heat island effect)
Urbanscape Groendaken zijn een van de meest 
effectieve manieren om de omgevingstemperatuur 
in stedelijke gebieden te verlagen. Tijdens de zomer 
ligt de temperatuur in stedelijke gebieden ongeveer  
5 tot 7 graden hoger dan op het platteland. Dit komt 
doordat gebouwen en wegen hitte absorberen. 
De temperatuur op een traditioneel dak kan tot 
40 graden hoger worden dan op een Urbanscape 
groendak. Volgens onderzoek uitgevoerd door het 
Tyndall Centre for Climate Change is er 10% (of meer) 
groen in steden nodig om het UHI Effect (Urban Heat 
Island) te verminderen. 

Regenwaterbehoud 
Een zeer belangrijk voordeel van groendak is de 
vertraging van de afvoer van regenwater. 
De riolering wordt hierdoor in de zomer   
70 tot 95% minder belast.  Tevens kunnen  
groendaken bijdragen om de kosten van dure 
installaties op de riolering geheel of gedeeltelijk 
te beperken.  Daarnaast kan schade worden 
voorkomen door de vertraging  in afvoer van 
regenwater bij hevige regenval. 

Zuivering van regenwater
Door middel van natuurlijke biofiltratie van een 
groendak wordt voorkomen dat verontreinigde en 
giftige stoffen de rivieren en waterwegen kunnen 
bereiken.  Volgens een onderzoek van Kohler & 
Schmidt blijft 95% van lood, koper en cadmium 
en 19% van zink afkomstig uit het regenwater, in 
het substraat achter. Dit zorgt voor een verbeterde 
kwaliteit van het water. 

CO2 reductie
Groendaken helpen om de hoeveelheid CO2 in de 
lucht te reduceren. CO2 wordt beschouwd als een 
van de belangrijkste oorzaken van de opwarming 
van de aarde. 1 m2 Urbanscape groendak 
absorbeert jaarlijks 5 kg aan CO2. Bovendien leidt 
het lager energieverbruik als gevolg van een 
groendak tot  
de reductie van carbon dioxide (jaarlijks 3.2 kg/m2)*.  
Ter vergelijking, 1 m2 groendak absorbeert 
jaarlijks dezelfde hoeveelheid CO2 als een 
gemiddelde auto zou uitstoten tijdens een rit 
van 80 km. 

Schonere lucht
De vegetatie draagt bij aan het opvangen van 
luchtdeeltjes, zoals smog, metalen en vluchtige 
organische stoffen van de lokale atmosfeer. Dit 
heeft een positief effect op de luchtkwaliteit 
en gezondheid van de bewoners. Onderzoekers 
schatten dat 1 m2 groendak bijdraagt om jaarlijks 
0.2 kg luchtdeeltjes te absorberen **. 

Natuurlijke omgeving 
Door de groei van stedelijke gebieden is 
biodiversiteit een van de belangrijkste eisen 
voor gemeenten. Groendaken zorgen voor een 
leefomgeving van diverse soorten planten 
en dieren en herstelt de ecologische cirkel 
die verstoord is door de groei van stedelijke 
infrastructuur. 

* National Research Council of Canada
** United States Environmental Protection Agency  
 EPA - Reducing UHI: Compendium of Strategies
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Natuurlijk aanzien
Het natuurlijke karakter van groendaken biedt 
een aangename afwisseling tussen de betonnen 
constructies in stedelijke gebieden en brengt 
ingrijpende veranderingen in de moderne 
architectuur. Volgens verschillende studies heeft de 
aanwezigheid van groene zones een ontspannend 
psychologisch effect, helpt om de bloeddruk te 
verlagen en verlaagt de hartslag. Vanwege de vele 
voordelen, verhogen groendaken de waarde van 
woningen en gebouwen.

Bruikbare groene ruimte 
Groendaken zorgen voor een uitbreiding van 
het groen in stedelijke gebieden. Toegankelijke 
daken kunnen ontworpen worden als gemeen-
schappelijke tuinen met recreatieve en/of 
commerciële doeleinden.   

Geluidsisolatie
Een groendak zorgt voor een goede isolatie van 
geluid. Het creëert een stillere leefruimte en  
zorgt hierdoor voor een aangename omgeving 
in stedelijke gebieden. Het draagt bij aan een  
geluidsreductie in grote steden, vooral in de buurt
van vliegvelden en industriële gebieden.

Sociale voordelen Economische voordelen

Verlengde levensduur van het dak
Uit onderzoek blijkt dat groendaken de verwachte 
levensduur van een dak verdubbelen (TV 229). De 
onderliggende materialen zijn beschermd tegen 
mechanische schade, ultraviolet licht en extreme 
temperatuurswisselingen. Dit resulteert in minder 
onderhoud en lagere renovatie kosten. 

Energie-efficiëntie
Groendaken dragen bij om het energieverbruik  
te reduceren zowel voor verwarming als voor 
koeling. Met de toenemende energieprijzen is een 
lager energieverbruik zeer aantrekkelijk.
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Urbanscape complete oplossing

Urbanscape wortelwerend doek
Het Urbanscape wortelwerend doek is gemaakt van gerecycleerd zwart LD polyethylene en wordt 
gebruikt om wortelpenetratie in daken te voorkomen.

Urbanscape Green Roll (HTC GR)
Het Urbanscape substraat, welke in de professionele tuinbouw sector Green Roll genoemd wordt,
is een lichtgewicht groendak substraat. Het substraat is samengesteld uit lange steenwolvezels die  
tijdens het productieproces op speciale wijze verbonden zijn, zodat het een compact en stabiel  
geheel vormt. Het Urbanscape Green Roll substraat is een zeer goed groeimedium en zorgt voor een 
uitstekende wateropname en vasthoudendheid.

Urbanscape drainage universeel zonder buffer
Het drainage systeem zonder buffer is gemaakt van zwarte HDPE en is voorzien van geotextiel op 
de noppen. Het systeem zorgt voor een snelle drainage van water in natte perioden en een goede 
beluchting van het wortelsysteem van de planten. 

Urbanscape wortelwerend doek

Urbanscape Green Roll (HTC GR)

Urbanscape drainage universeel

Eigenschap   Eenheid Waarde   Norm

Gemiddelde dikte    mm 0.5 (+/-10%) ISO 4591
Breedte    m 4 (+/-2%) ISO 4592/2
Lengte   m 25 (+/-3%)
Afmeting   m2/pallet  2500
Gewicht   kg/m2 0.5

Eigenschap Eenheid Waarde Norm

Hoogte mm 12.5
Breedte m 1.20
Lengte   m 10
Afmeting  m2/pallet 144
Volume l/m2 2.65
Gewicht  kg/m2 0.63
Druksterkte kPa 300 EN-ISO 25619-2

Eigenschap Eenheid Waarde   Norm

Breedte    m 1 EN 822
Lengte    m 3 EN 822
Dikte   mm 40 EN 823 (50Pa)
Gewicht   kg/m2  4.40
Nominale dichtheid*   kg/m3 100/110 EN 1602
Brandreactie  Euroclass A1 EN 13501-1
Wateropname l/m2 29

* Geldig voor droge toestand
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Urbanscape Module
De Urbanscape Groendak Module is een innovatieve, lichtgewicht module met een hoge 
waterbuffercapaciteit. De Groendak Modules zijn gemakkelijk in elkaar te klikken, waardoor snel en 
eenvoudig een groendak kan worden gecreëerd. 

De modules bestaan uit drie lagen:
• Urbanscape Drainage
• Urbanscape Green Roll Substraat
• Urbanscape Sedummixmat
 

Urbanscape D

Urbanscape sedummixmat
De Urbanscape sedummixmat bestaat uit verschillende soorten sedum. De matten zijn tot aan de 
levering tenminste 85% met vegetatie bedekt. De sedums slaan water op in hun bladeren en zijn 
hierdoor erg geschikt voor verschillende klimaten. 

Volgende Sedum-soorten zijn de meest voorkomende:
 

Urbanscape Module

Urbanscape vegetatiemat

Eigenschap Eenheid Waarde
Dikte  mm 20-40
Dekking % >85 
Standaard rollengte m 1.2 x 1
Maximum rollengte m 20
Gewicht droog    kg/m2 15
Gewicht verzadigd  kg/m2 23
Wateropname l/m2 8

Eigenschap Eenheid Waarde
Hoogte  mm 65-85
Breedte m 0.5
Lengte  m 0.5
Afmeting m2/module 0.25
Gewicht droog    kg/module 4.90
Gewicht droog kg/m2 19.60
Gewicht verzadigd kg/m2 59
Wateropname l/m2 37

Sedum Acre Sedum Album

Sedum SexangulareSedum  Spurium

Sedum Floriferum

Sedum kamtschaticum

Sedum Hybridum

Sedum Hispanicum



Above and beyond

urbanscape

Meten is weten
Urban planners en architecten weten dat een groendaksysteem vier essentiële voordelen 
biedt in vergelijking met andere bouwelementen:

• Beter microklimaat
• Verbeterde waterretentie
• Beheerste waterafvoer
• Energie-efficiëntie

Om deze voordelen aan te tonen op het Urbanscape systeem, heeft Knauf Insulation via universitaire-private samenwerking 
geïnvesteerd in een computerapplicatie om de performantie van het systeem wetenschappelijk aan te tonen. Met deze 
prestatie evaluerende applicatie, genaamd PET© - Performance Evaluation Tool –  worden 4 parameters gemonitord namelijk: radiatie, 
luchttemperatuur, relatieve vochtigheid en windsnelheid.

Met de PET©-computerapplicatie – volledig gebaseerd op de Penman-Monteith vergelijking – heeft Knauf Insulation de prestaties van  
het Urbanscape systeem wereldwijd in meer dan 200 steden in kaart gebracht. 

Deze studie is een wereldprimeur. Ons technisch team monitort dan ook graag uw project in België of Luxemburg.
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Studie stormwatermanagement   
Antwerpen
Tijdens de kritische maanden van juni tot september zorgt Urbanscape voor een maximale 
waterbuffering en een minimale waterafvoer.
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Meten is weten

Studie energie-efficiëntie 
Luik - Sporthal
Deze studie toont de impact van Urbanscape in vergelijking met een standaard plat dak.

Studie luchttemperatuur 
Brussel
De studie van het heat island effect bewijst dat de omgevingstemperatuur rondom een 
Urbanscape dak tot 40°C koeler is dan rondom een standaard plat dak

Studie waterbuffering 
Gent
In België en Luxemburg behoeft Urbanscape geen irrigatie. De goede vochthuishouding zorgt 
voor een ideale plantengroei

13
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Installatie van vlakke en licht hellende daken

Gereedschap

Installatie & 
onderhoudtips

• Schaar
• Tapijtsnijder  
 (veiligheidsmes)
• Bezem

• Werk- en  
 veiligheidskleding
• (IJzer)zaag

Voor de installatie
• Controleer de lokale wetgeving voor groendaken.
•  Informeer bij de lokale overheid voor subsidiemogelijkheden.
• Let op de veiligheidseisen om te werken op hoogte.
• Controleer de toegang tot water en elektriciteit.
• Controleer de positie van de noodspuwer en de afvoer.

Materiaalopslag
• Sla de materialen op buiten bereik van direct zonlicht.
•  Zorg ervoor dat het gewicht van de materialen de maximale 

belasting van het dak niet overschrijdt. 

Installatie
•  Begin de installatie binnen 24 uren na aflevering. De 

Urbanscape sedumrollen kunnen niet  langer dan een aantal 
dagen (inclusief transporttijd) op pallets bewaard blijven.

•  Installeer het groendak alleen boven het vriespunt en bij 
lage windsnelheden. 

Onderhoud
•  Bemest de vegetatie met de Urbanscape  meststoffen 1 à 2 

keer per jaar.
•  Indien het dak zich in een droog en warm klimaat bevindt,  

kan er worden overwogen om een irrigatiesysteem aan te 
brengen.

•  Neem voor het beste resultaat van uw groendak contact 
op met Urbanscape en informeer naar de voordelige 
onderhoudscontracten.

Veeg het dak schoon met een bezem. Controleer of de waterdichte 
dakbedekking  niet is beschadigd, om er zeker van te zijn dat het 
dak waterdicht is.

•  Wanneer de waterdichte dakbedekking niet bestand is tegen 
wortelpenetratie, is het nodig een Urbanscape wortelwerend 
membraam aan te brengen.

•  Het wortelwerend membraam moet ongeveer 100 cm 
overlappen. 

•  Snij de plekken open waar de korven (voor de 
hemelwaterafvoer) moeten komen. Snij  niet direct op de 
waterdichte dakbedekking. Voor veiligheidsredenen en 
bescherming van het wortelwerende membraam dient er een 
tapijtsnijder gebruikt te worden.

Urbanscape drainage universeel zonder buffer
Rol de drainage uit en zorg ervoor dat het witte vlies aan de 
bovenkant zit. Installeer de rollen dicht tegen elkaar.

•  Bedek het gehele dak tot 30 cm van de dakrand met de 
drainage platen/rollen. Indien nodig snij de gedeelten waar 
de korven geïnstalleerd moeten worden open.

Stap 1 :
Voorbereiding

Stap 2:
Urbanscape
wortelwerend
membraan

Stap 3:
Urbanscape 
drainage
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•  Rol het Urbanscape substraat haaks uit over de drainage platen. 
Plaats de rollen dicht tegen elkaar.

•  Houd 30 cm over aan de rand, deze ruimte moet gebruikt 
worden als grindrand.

•  Indien nodig kan het Urbanscape substraat  op maat gemaakt 
worden door het te knippen.

•  Rol het sedum haaks uit over de Green Roll. 

•  Begin met de flap aan de bovenkant. Check de positie van de 
vegetatiemat voordat het uitgerold wordt. 

•  Indien nodig kan de vegetatiemat op maat gemaakt worden 
door een schaar of een ijzerzaagje.

•  De Urbanscape vegetatiemat moet het totale oppervlak van 
de Urbanscape substraat bedekken. Plaats geen sedum op de 
ruimte welke gereserveerd is voor de grindrand. 

•  Snij het zichtbare deel van het wortelwerende membraam af. 
Snij niet direct op de waterdichte dakbedekking. 

•  Vul lege plekken op met stukken vegetatie.

•  Bewater het groendak tot het Urbanscape substraat is 
verzadigd.

•  Plaats de inspectiedozen op de hemelwaterafvoeren. 

•  Indien nodig plaats het aluminium profiel rond het sedum en 
plaats de L-zijde onder de drainage platen.

•  Vul de ruimte tussen de rand van het dak en de vegetatiemat op 
met grind fractie 16/32.

•  Zorg ervoor dat de het wortelwerende membraam totaal 
bedekt is.

•  De hoogte van het grind moet op hetzelfde niveau zijn als de 
vegetatiemat. 

Stap 4:
Urbanscape
Green Roll (HTC GR)

Stap 7:
Grind

Stap 8:
Na de installatie

Stap 5:
Urbanscape 
Sedummixmat

Stap 6:
Inspectiedoos

• Helling < 12° : Plaatsen zonder gebruik te maken van 
tussenprofielen
• Helling 12°> 20° : Gebruik maken van tussenprofielen. 
Gelieve contact op te nemen met onze technische dienst om 
de juiste informatie betreffende de plaatsing van Urbanscape 
op hellende daken te ontvangen (via het e-mailadres : 
technics@knauf.be)

Installatie van hellende daken



Dovy Keukens, Grimbergen, 2016

Knauf 
Rue du parc industriel, 1

 B-4480 Engis
Tel:  + 32 (0)4 273 83 11
E-mail:  info@knauf.be
Website:                          www.urbanscape.be

Deze brochure heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet alle vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze 
meeste recente staat van kennis, maar wij kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Wij raden u aan contact op te nemen met onze 
technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren.Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en overname van fotomateriaal, 
zelfs gedeeltelijk, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Knauf. 

Over Knauf: 

De Knauf groep is één van de onbetwiste marktleiders op het gebied van afbouwmaterialen 
en isolatiematerialen. De groep ontwikkelt en lanceert innovatieve producten en systemen 
die de evoluties van de markt op de voet volgen.

Hierbij streeft Knauf naar steeds betere prestaties, zowel wat de bouwtechnieken zelf als 
wat hun toepassing betreft. Ook nu nog blijft de familiale structuur die de gebroeders Alfons 
en Karl Knauf in 1932 stichtten, als basis behouden en zet de groep zijn ontwikkeling verder 
in de lijn van de waarden die zijn opmerkelijke groei tot dusver mogelijk maakten.

Knauf maakt gebruik van een interne organisatie die rechtstreekse en snelle beslissingen 
vooropstelt. Dit houdt in dat klanten en medewerkers op een bepalende manier bij de 
strategie en de filosofie van de onderneming betrokken worden.


