
Nophadrain Waterretentiesystemen
voor extensieve groendaken 

Met extra waterbuffer



Wanneer helemaal leeg en 
droog: het totale waterretentie- 
en buffervolume (exclusief sub-
straat en vegetatie) bedraagt 
ca. 135 l/m². De ND AFC-200 
Instelbare Stuwingsregelaar 
wordt handmatig op de juiste 
afvoercoëfficiënt ingesteld.

Bij volledige verzadiging bufferen de ND 
WSM-50 Waterreservoirplaten 40 l/m2 
water.

* Dit voorbeeld toont de optie met het ND WSE-100lt Waterretentie Element en de ND WSM-50 Waterreservoirplaten.

Het belang van waterretentiedaken
De gevolgen van de klimaatverandering 
zijn en blijven de uitdaging voor onze en 
onze volgende generatie. Enerzijds heb-
ben we te maken met temperatuurstij-
ging. Anderzijds hebben we te maken met 
hevige en onvoorziene regenval, waar-
door er in steden overstromingen en ern-
stige overbelasting van het riool ontstaan. 
Dit gecombineerd met de trend naar ver-
stedelijking en de toenemende wens naar 
“groene, biodiversere leefruimte”, vormt 
een uitdaging voor onze samenleving.

Het claimen van land en de daarmee 
samenhangende afsluiting van natuurlijke 
bodem door verstedelijking wordt gezien 
als een van de belangrijkste oorzaken van 
de overstromingsproblematiek. De kleine 
waterkringloop wordt steeds meer ver-
stoord omdat er geen tijd is om water te 
verdampen. Regenwater kan namelijk niet 
meer in de grond infiltreren, waardoor het 
water rechtstreeks naar het riool stroomt. 
Het riool raakt overbelast en dit zorgt voor 
mogelijke wateroverlast. 

Standaard groendaken helpen al om deze 
uitdagende situatie te overwinnen door 
de afvoer van de neerslag naar het riool 
te vertragen en de transpiratie en ver-
damping door de vegetatie te verbeteren. 
Door aan deze groendaken gedefinieerde 
waterbergingselementen toe te voegen in 
combinatie met een instelbare stuwings-
regelaars, transformeert het standaard 
groendak in een waterretentie- en water-
beheersysteem. Op basis van modellen 
voor regenafvoer kunnen dergelijke sys-
temen worden ontworpen om berekende 
watervolumes gedurende een specifieke 
periode (bijv. 24 uur) op te slaan en om 
berekende watervolumes af te voeren 
naar het riool.

Voor extensieve groendaken heeft 
Nophadrain een specifiek systeem ont-
wikkeld op basis van het ND WSE-100lte 
Waterretentie Element. De wateropslag-
capaciteit van dit systeem bedraagt ca. 95 
l/m2. In combinatie met de ND AFC-200 
Instelbare Stuwingsregelaar (instelbaar 

om de waterstroom tot 0,04 l/s te ver-
minderen), vormt dit systeem de beste 
basis voor elk waterretentiesysteem voor 
extensieve groendaken.

Combineer waterretentie en waterbuf-
fering in één
Om het riool te ontlasten, zijn de typische 
waterretentiesystemen ontworpen om 
een bepaalde watercapaciteit (l/m²) op te 
slaan in combinatie met een berekende 
waterafvoersnelheid om het gehele en 
het tijdelijk opgeslagen water onder de 
vegetatie en het substraat vast te hou-
den gedurende een bepaalde periode. 
Het water is in dat geval niet beschik-
baar voor de vegetatie. Nophadrain 
raadt daarom aan om alle waterreten-
tiesystemen voor extensieve daken te 
combineren met de speciale ND SM-25 
/ ND SM-50 Substraatplaten of de ND 
WSM-50 Waterreservoirplaten, zodat het 
systeem meer water voor de vegetatie 
vasthoudt. Het betreft minerale steen-
wolplaten die een extra waterberging 

Zo werkt het systeem*

Waterretentiesystemen voor duurzame en klimaatbestendige steden

Een regenbui treedt op. De regen stroomt 
door het substraat en wordt gebufferd in 
de ND WSM-50 Waterreservoirplaten tot het 
verzadigingspunt is bereikt.

1. 2. 3.

0

1



Nadat de regen is gestopt, blijft het water dat 
in het ND WSE-100lte Waterretentie Element 
wordt vastgehouden, met de ingestelde 
afvoercoëfficiënt van het dak stromen naar 
bijvoorbeeld een wadi.

40 l/m2 blijft veilig gebufferd in de ND WSM-
50 Waterreservoirplaat en dus beschikbaar 
voor de vegetatie.

Afhankelijk van de intensiteit en frequentie van de 
regenval houdt de vegetatielaag en de ND WSM-50 
Waterreservoirplaat het grootste deel van het water 
vast. Alleen tijdens extreme regenval heeft het ND 
WSE-100lte Waterretentie Element een retentiefunctie. 
Over het algemeen draagt het water volledig bij aan 
de verdamping en transpiratie, waardoor de kleine 
waterkringlopen worden versterkt door het water terug 
te voeren naar de omgeving. 

Alleen bij overschrijding van de opslagca-
paciteit van de ND WSM-50 stroomt het 
water in het ND WSE-100lte Waterretentie 
Element (retentievolume van 95 l/m2). Het 
water wordt hier tijdelijk opgeslagen voor 
een periode die wordt bepaald door het 
berekende afvoercoëfficiënt dat via de ND 
AFC-200 Instelbare Stuwingsregelaar is 
ingesteld.

4. ND WSE-100lte 
Waterretentie 
Element

1a.Extensieve 
vegetatie

2a. ND DGS-E 
Substraat Extensief

Creëer een extra 
lange termijn 

waterbuffer van 
25, 30 of 40 l/m2 

 door de ND SM-
25 / ND SM-50 

Substraatplaten 
of ND WSM-50 
Waterreservoir-
platen aan de 

opbouw toe te 
voegen.

Aanbevolen:

van 15, 30 of 40 l/m² toelaten. Ze wor-
den bovenop de waterretentie elemen-
ten geplaatst. De platen bufferen water 
tot aan het verzadigingspunt. Het water 
wordt ter beschikking gesteld voor de 
vegetatie en hierdoor wordt de belang-
rijke verdamping bevorderd. Zo stroomt 
alleen het overtollige water door tot in 
de waterretentielaag.

Bovendien kunnen deze minerale steen-
wolplaten het gewicht van de opbouw 
verminderen omdat ze als substraatver-
vanger ingezet kunnen worden. Wanneer 
het type ND WSM-50 wordt ingezet, wordt 
niet alleen de waterhuishouding op het 
dak naar een hoger niveau getild - de ND 
WSM-50 Waterreservoirplaten fungeren 
bovendien als extra ‘filterlaag’. Hierdoor 
kunnen substraten met een hoger orga-
nisch gehalte worden gebruikt. Dit maakt 
biodiverse vegetatie mogelijk op het dak, 
waardoor de transpiratie en de verdam-
ping van de neerslag toeneemt en omge-
vingstemperatuur daalt. 

3. ND FV-300 
Filtervlies

5. ND SV-300
Beschermvlies

6. Dakbedekkings-
systeem

Standaard opbouw: Nophadrain Waterretentiesysteem 
voor extensieve groendaken
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Voordelen van het systeem

Berekende afvoer via instelbare stuwingsregelaar
Elk waterretentiesysteem moet worden gecombineerd met een instelbaar stuwings- 
regelaar (ND AFC-200 Instelbare Stuwingsregelaar). De project specifieke waterafvoer wordt 
aangepast aan de berekende afvoerwaarden door de instelbare stuwings- 
regelaar in de gewenste positie te draaien en gelijk te stellen aan de tabel voor  
afvoercoëfficiënt.

Ontlast het regenwatersysteem
Het ND WSE-100lte Waterretentie Element kan tot 95 l/m² water opslaan. Door toevoeging van de ND SM-25 en ND SM-50 
Substraatplaten en de ND WSM-50 Waterreservoirplaten kan er nog eens 15, 30 of 40 l/m2 extra water op het dak gebufferd 
worden.

Gezondere vegetatie en vermindering van het stedelijk hitte-eilandeffect
Door een extra, langdurige waterbuffer toe te voegen, heeft de vegetatie tijdens droge periodes een watervoorziening.  
Meer en gezonder groen betekent meer verdamping en transpiratie, wat helpt om de temperatuur in stedelijke  
gebieden te verlagen. Dit draagt bij aan een gezonder en leefbaarder stadsklimaat.

Gewichtsreductie
De ND SM-25 / ND SM-50 en ND WSM-50 Waterreservoirplaten kunnen het gewicht van de opbouw verminderen, aangezien 
deze kunnen fungeren als substraatvervanger. Contacteer ons voor meer informatie over gewichtsreductie.

Productnaam Hoogte Druksterkte Waterretentiecapaciteit

ND WSE-100lte ca. 100 mm > 240 kN/m² ca. 95 l/m²

ND SM-25 / ND SM-50 ca. 25 / 50  mm - ca. 15 / 30 l/m²

ND WSM-50 ca. 50 mm - ca. 40 l/m²

Technische eigenschappen

Nophadrain BV

Bezoekadres
Mercuriusstraat 10
6468 ER  Kerkrade
Nederland

Postadres
Postbus 3016
6460 HA  Kerkrade 
Nederland

        +31 (0)45 535 50 30

        info@nophadrain.nl

        www.nophadrain.nl

ND WSM-50 
Waterreservoirplaten 

fungeren als extra 
‘filterlaag’. Hierdoor 

kunnen substraten met 
een hoger organisch 

gehalte worden 
gebruikt. Dit maakt 

biodiverse vegetatie 
mogelijk op het dak, 

waardoor de transpiratie 
en de verdamping van 

de neerslag toeneemt en 
omgevingstemperatuur 

daalt.

+ extra filter


