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Samen kunnen we  
aan steden bouwen
waarin het aangenamer  
leven is, gezonder,
en verstandiger

“Het optimaliseren van ons kapitaal aan water 
en het verbeteren van het leefcomfort in stedelijke 
omgeving zijn maatschappelijke doelstellingen 
van de eerste orde. Het is die overtuiging die ons 
al meer dan 20 jaar begeestert en leidt bij VEGETAL 
i.D. om groen / blauwe systemen te ontwikkelen 
voor steden en agglomeraties, die op een nuttige 
wijze vernieuwing en vooruitgang brengen.

Ons engagement: steden aangenamer maken 
om in te leven, gezonder, en intelligenter.

Bovenaan de motievenlijst van bouwheren 
en urbanisten staan steeds vaker maatschappelijke 
efficiëntie en ecologische performantie, wanneer 
geopteerd wordt voor daken met vegetatie eerder 
dan voor traditionele daken.

In antwoord op die verwachtingen en in lijn met ons 
engagement, neemt VEGETAL i.D. de uitdaging aan 
van het regenwaterbeheer: we creëren, na 4 jaar 
onderzoek en wetenschappelijke samenwerking, 
HYDROVENTIV®.

Enerzijds begunstigt dit de doelstellingen 
van biodiversiteit en stedelijke verkoeling, maar 
anderzijds gaat deze oplossing een stuk verder: 
ze integreert de verscheidenheid aan maatstaven 
rond regenwaterbeheer, door de afstroom en lozing 

te beheersen (richting zero) et door verstandiger 
om te springen met het blauwe goud dat water is.

VEGETAL i.D. treedt op als partner van de lokale 
besturen en van de verschillende actoren 
in de bouwsector, door bij iedere realisatie 
een compleet servicepakket te bieden. 
Dat servicepakket gaat van de studie van het 
hydrologisch gedrag et de dimensionering 
van het daksysteem, tot de overwaking op afstand 
van de waterkundige resultaten.

Doe zoals meerdere klimaatrobuuste steden, 
en integreer het HYDROACTIEF CONNECT DAK. 
Geef vorm aan de Smart Cities van morgen. 
Maak de keuze voor innovatie en resultaatsverbintenis 
voor een duurzame toekomst!”

Raphaël LAMÉ
Algemeen Directeur

“Het HYDROACTIEF CONNECT DAK” faciliteert het principe  
van de nul-lozing en de optimalisering van het regenkapitaal…  
Het anticipeert op striktere (afstroom)normen  
voor de bebouwde oppervlakten en hun blauwe voetafdruk…”
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Een  
toenemende  
verharding…
met dramatische  
gevolgen !

HARDE CIJFERS

Vlaanderen staat aan de kop van het 
peloton in Noordwest Europa als het 
gaat over de graad van 
bodemverharding, met maar liefst 
27% van zijn grondgebied dat 
intussen is bebouwd.

Tussen 1990 en 2013 nam trouwens 
die bebouwde oppervlakte toe met 
762 km2. De blauwe en groene 
voetafdruk van die oppervlakte werd 
amper gecompenseerd, waardoor 
het versneld afstromen van water 
intussen zorgde voor de gekende 
bottlenecks. Immense investeringen 
zijn nodig om de afvoerstelsels te 
herdimensioneren, riolen te 
vervangen, extra bufferbekkens te 
bouwen op het publieke terrein of op 
privéterrein, waterzuiveringsstations 
te vrijwaren, … of de maatschappelijke 
kosten te dragen voor 
overstromingen enerzijds, en van de 
droogteproblematiek voor onze 
watertafels anderzijds.

De tol op milieuvlak is navenant.

Vandaag verhardt Vlaanderen 
aan een tempo  
van 43 m2 / minuut.
In 2050… bedraagt 
de bebouwing in Vlaanderen  
tussen 33% en 50%. 
Tijd voor actie.

Wetgevend kader
Het bewustzijn op beleidsvlak heeft in diezelfde periode geleid 
tot een belangrijke bijsturing: de regelgeving heeft in 
Vlaanderen werk gemaakt van een sterk model, met twee 
belangrijke normkaders: de Hemelwaterverordening, en de 
Watertoets.
Beiden zijn erop gericht om een Hydraulisch evenwicht te 
bewerkstelligen, dat rekening houdt met de cyclus van het 
water, en met het overwaken van bouwtechnische prioriteiten : 
hergebruik van regenwater (citernes), het voeden van de 
ondergrondse watertafels via infiltratie, buffering en vertraagde 
afvoer via groendaken. Rekenschema’s werden opgesteld als 
leidraad bij iedere nieuwe bouw of uitbreiding, als hulp voor 
architecten, studiebureau’s, en de lokale vergunningverleners. 
Binnen dit kader zijn Hydroactieve daken een nieuwe, 
gewaardeerde parameter, voor het eerst met meetbare 
resultaatsverbintenissen.

HYDRO-ACTIEF CONNECT DAKSYSTEEM4



Interdisciplinair waterbeheer:  
een stap verder
Door de toepassing van het Hydroactief Dak worden 
grenzen verlegd: 

  De grens tussen het publieke domein en het 
gebouwdomein in het hydrologische bilan.

  Een herverdeling van de integrale watercyclus: een 
hoger percentage evapotranspiratie brengt water, 
zoals in de natuurlijke cyclus, opnieuw in de 
atmosfeer en zorgt voor nieuwe neerslag elders, dus 
opnieuw herverdeling tussen oppervlaktewater, 
dieptewater, afstroomwater, en verdamping.

  Een multidisciplinaire aanpak waar waterbeheer ook 
ten dienste staat van milieudoelstellingen die steeds 
hoger op het prioriteitagenda staan: de opwarming 
tegengaan van het klimaat (bestrijding stedelijk 
hitte-eilandeneffect, waarvoor water het belangrijkste 
element is), en het verhogen van de stedelijke 
biodiversiteit (opnieuw via het noodzakelijk element 
water).

  Een grensoverschrijdende aanpak waarbij met 
eenzelfde technologie gewerkt wordt aan de 
gevolgen van klimaatsverandering (doeltreffend 
omgaan met piekgedrag in neerslag), en aan de 
oorzaken van klimaatsverandering (verhelpen aan de 
stedelijke opwarming).

Hydroactieve daken passen binnen 
dit kader… en gaan verder
Het Hydroactieve Connect Dak vervult bovenop de 
functies van een groendak nog extra doelstellingen: 
het rendabiliseren van infiltratievoorzieningen 
waardoor deze beter gedimensioneerd kunnen 
worden, het optimaliseren van de aanvoer naar 
regenwaterciternes, het verhogen (meer dan 
verdubbelen) van het gebufferde volume aan water 
in gevegetaliseerde systemen en het beheersen en 
beperken van het afstroomdebiet, het verlengen 
van de afstroomtijd waardoor de 
droogteproblematiek wordt aangepakt.
VEGETAL i.D. biedt u de service om 
de berekeningen te optimaliseren 
in overeenstemming met het regelgevend kader.

Een  
toenemende  
verharding…
met dramatische  
gevolgen !
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GOED OM WETEN /
De jaarlijkse afstroomcoëfficient omvat een gemiddelde. 
Die indicator laat niet toe om rekenschap te geven aan de 
intensiteit en de frequentie van afzonderlijke 
neerslaggebeurtenissen, noch de saturatiegraad van een 
bestaande oplossing voor regenwaterbeheer.

Het debiet van regenwater beperken 
in l/s/ha is op dakniveau essentieel…
  …maar onvoldoende!
Enkel het reduceren van het totaalvolume  
aan water afgevoerd naar het rioolstelsel,  
gekoppeld aan een meetbaar en continu  
beheerst debiet, kan waarborgen dat we  
toekomstig de waternormen halen en de  
nodige beschikbaarheid aan water waarborgen.

DE BESCHIKBAARHEID  
AAN WATER 
OPTIMALISEREN 
DOOR HET TE HERGEBRUIKEN VOOR PLANTEN : 
IRRIGATIE EN BIODIVERSITEIT

DOOR HET TEN DIENSTE TE STELLEN VAN HET 
GEBOUW EN ZO HET HITTE-EILAND-EFFECT IN 
STEDEN TERUG TE DRINGEN

DOOR HET WATER OPNIEUW IN DE ATMOSFEER 
TE BRENGEN EN DE NATUURLIJKE 
WATERCYCLUS VIA NIEUWE NEERSLAG TE 
HERVERDELEN

DOOR DE INFILTRATIEVOORZIENINGEN 
TE RENDABILISEREN VIA EEN LAGER 
AANVOERDEBIET

3

DE HOEVEELHEID 
AFSTROOMWATER 
OP DAKNIVEAU 
VERMINDEREN 

2

NEERSLAGPIEKEN 
WEGWERKEN
OM PLOTSE OVERVERZADIGING VAN DE 
AFVOERSTELSELS TE VERMIJDEN, EN VAN 
WATERZUIVERINGSSTATIONS OF 
INFILTRATIEBEKKENS (MAAR OOK OM 
WATERSCHAARSTE TE MILDEREN)

1

SLEUTELS VOOR EEN OPTIMAAL 
REGENWATERBEHEER

Het  
gebouw  
als onderdeel  
van Integraal 
Regenwaterbeheer

HYDRO-ACTIEF CONNECT DAKSYSTEEM6



DE NIEUWE NORM IN OPTIMALISATIE VAN REGENWATER



DE NIEUWE NORM IN OPTIMALISATIE VAN REGENWATER

Beperking van het globale 
volume aan waterafvoer 
naar het publieke stelsel

Beheersing van een 
constant micro-debiet

Ons intern studiebureau is uw partner. 
Daar wordt u geholpen in het ontwerpen, 
dimensioneren en het inpassen in uw 
bouwproject van het Hydroactief Connect Dak.

Het studiebureau realiseert voor u :

   De hydrologische rekennota  

op perceels- en gebouwniveau,

   De hydrische gedragssimulatie – gemiddeld 

en ogenblikkelijk- van uw Hydroactief Connect Dak,

   De integratie van de oplossing in de algemene en 

afzonderlijke technische plannen van het gebouw,

   De beschrijving van de elementen van de beplanting 

die wordt gekozen in functie van uw verwachtingen 

en omstandigheden.

Een antwoord 
Naar een nul-afvoer, en de 

Besparing van 
irrigatiewater voor 
de dakbegroening

II



Real-time  
monitoring 

van de prestaties

Koeling van het gebouw 
en bestrijding van 

stedelijke hitte-eilanden

Opwaardering van 
de biodiversiteit in steden 

en agglomeraties

SimulatieSoftware  
van het hydriSch gedrag  
et dimenSionering van het 
hydroactief connect dak

4 JAAR ONDERZOEK MET EEN UNIVERSITEITS
FACULTEIT TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN HEEFT 
GELEID TOT HET OP PUNT STELLEN VAN DEZE MODEL
LISERINGSTOOL VOOR HET HYDRISCHE GEDRAG VAN 
HET HYDROACTIEF CONNECT DAK, INSTELBAAR 
VOLGENS SPECIFIEKE PROJECTPARAMETERS : 
  lokale neerSlaggegevenS :  

DE KEUZE VAN EEN REFERENTIEKADER  
OP JAARBASIS, 10JAAR, 30JAAR.

  eigenSchaPPen van de SySteemoPloSSing :  
WATERNIVEAU IN DE BUFFER, POROSITEIT VAN HET 
SUBSTRAAT, TYPE VAN DE BEPLANTING, …

op maat 
optimalisatie van regenwater

III
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1 1. HET CACTUS ®  
MONITORING SYSTEEM /
Deze ultrasone sensoren 
(dataregistratie plus doorseinen) 
worden gemonteerd 
in de vegetatielaag.

2. VOORGEKWEEKTE  
GROENTRAY HYDROPACK ® /
Buitenafmetingen :  
L600 x b400 x h90 mm
Meerdere beplantingskeuzes  
mogelijk.

3. WATERTRAY – BUFFER 
HYDROSTOCK ® /
Buitenafmetingen :  
L600 x b400 x h80 mm
Maximale buffercapaciteit: 50 l/m2

4. WIEKEN /
Capillaire wieken in microvezel 
bevestigd op een draagvoet.
Deze staan in voor de opwaartse 
irrigatie van water naar 
de groentrays door capillariteit.

5. GEPATENTEERDE  
MICRODEBIET-REGELAAR /
Deze flowcontrollers stellen 
de uitstroom in op een constant 
en beperkt debiet. Ze bevinden 
zich enkel in de watertrays bij 
de waterafvoerpunten van het dak.

6. CONNECTOREN /
Onderling zijn de watertrays 
aan mekaar verbonden door 
koppelstukken die hen  
vastkoppelen en tegelijk instaan  
voor het stroomschema van  
het water doorheen het  
netwerk van de watertrays.

4

5

6

Dit systeem past op ieder type gebouw met voldoende draagkracht en vlakke dakstructuur, zonder wijzigingen aan de afvoervoorzieningen.

Maak kennis met een intelligent systeem… en visualiseer op afstand 
de performantie van het Hydroactief Connect Dak

INTERNATIONALE

IV



1. HET CACTUS ®  
MONITORING SYSTEEM /
Deze ultrasone sensoren 
(dataregistratie plus doorseinen) 
worden gemonteerd 
in de vegetatielaag.

2. VOORGEKWEEKTE  
GROENTRAY HYDROPACK ® /
Buitenafmetingen :  
L600 x b400 x h90 mm
Meerdere beplantingskeuzes  
mogelijk.

3. WATERTRAY – BUFFER 
HYDROSTOCK ® /
Buitenafmetingen :  
L600 x b400 x h80 mm
Maximale buffercapaciteit: 50 l/m2

5. GEPATENTEERDE  
MICRODEBIET-REGELAAR /
Deze flowcontrollers stellen 
de uitstroom in op een constant 
en beperkt debiet. Ze bevinden 
zich enkel in de watertrays bij 
de waterafvoerpunten van het dak.

6. CONNECTOREN /
Onderling zijn de watertrays 
aan mekaar verbonden door 
koppelstukken die hen  
vastkoppelen en tegelijk instaan  
voor het stroomschema van  
het water doorheen het  
netwerk van de watertrays.

HET OOGSTEN VAN HET WATER /
Een aanzienlijk deel van de neerslag  
wordt onmiddellijk opgenomen door 
de planten en het substraat, en 
het overschot wordt gebufferd 
in de waterreserve van de groentray 
HYDROPACK ®.

RETENTIE /

Wanneer de groentray HYDROPACK ® 
waterverzadigd is, wordt het overlopende 
volume opgevangen in de watertray 
HYDROSTOCK ®.
Het volume aan water dat in de twee 
compartimenten van deze onderbak 
wordt gestockeerd, is regelbaar. Het  
maakt deel uit van de dimensionering 
van de systeemoplossing.

Dit systeem past op ieder type gebouw met voldoende draagkracht en vlakke dakstructuur, zonder wijzigingen aan de afvoervoorzieningen.

Maak kennis met een intelligent systeem… en visualiseer op afstand 
de performantie van het Hydroactief Connect Dak

Het water in het onderste deel van de 
onderbak, vergelijkbaar met een passieve 
waterreserve, wordt enkel afgevoerd door 
opwaartse irrigatie via de capillaire wieken 
naar de planten.

Het water dat de flowcontroller (de debietregelaar) 
bereikt, wordt gecontroleerd afgevoerd naar de 
dakafvoer.
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OPWAARTSE IRRIGATIE 
DOOR CAPILLARITEIT /

Dankzij de werking van de wieken, wordt 
het water dat gebufferd is onderin de 
watertray capillair opgevoerd naar het 
substraat waarin de beplanting wortelt. 
De beplanting, op die manier geïrrigeerd, 
wordt dus in optimale conditie gehouden 
ongeacht wat het klimaat brengt.
De evapo-transpiratie van de planten, 
direct gelinkt aan de wateropname, 
bevordert de natuurlijke afkoeling van het 
gebouw en bestrijdt de stedelijke hitte-
eilanden – een ecologische doelstelling 
van erkend nut.

VERTRAAGDE AFVOER VAN HET 
WATER DOOR MICRO-DEBIET /

Het watervolume dat zich boven de 
passieve reserve bevindt, wordt afgevoerd 
via de gepatenteerde debietregelaars*. 
De precieze waarde van het microdebiet 
wordt bepaald in de studiefase van de 
systeemoplossing waarbij de dimensione-
ring wordt afgestemd op de specifieke 
projectvereisten.
Dit microdebiet is constant, beheerst, en 
wordt gemeten door de sensoren die 
toestaan om de resultaten te visualiseren 
als dubbelcheck op de resultaats-
verbintenis.

Maak kennis met een intelligent systeem… en visualiseer op afstand 
de performantie van het Hydroactief Connect Dak

*  In de versie met aansturing op afstand, wordt een 
gestuurde magneetafsluiter toegevoegd aan het systeem.

Scannen 
om het volledige 

systeem op video 
te ontdekken
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Maak kennis met een intelligent systeem… en visualiseer op afstand 
de performantie van het Hydroactief Connect Dak

REALTIME 
MONITORING EN 
MEETRESULTATEN : 
DE CACTUS ®
Via een beveiligde interface, ergonomisch en speciaal 

gedesigned voor het Hydroactief Connect Dak, 

kan u in één oogopslag visualiseren hoe het gesteld 

is met de hydrologische prestaties, en of die aan uw 

verwachtingen voldoen.

Technische kenmerken :

 Ultrasone sensoren

 Technologie via akoestische beeldvorming

 Tijdsverloop van de metingen

 Draadloos en autonoom

 Gecertifieerd IP68

 Datalogging via GXM/GPRS signaal

Een ogenblikkelijke opname van de 

temperatuur, van de neerslaghoeveelheid, 

en van het afstroomdebiet, als resultaten 

van het Hydroactief Connect Dak.

Een wekelijkse, maandelijkse of jaarlijkse 

statistiek van de prestaties van het dak, 

met rapporten :

•  In detail, de evolutie van het 

afstroomdebiet en de gebufferde 

watervolumes

•  Gecumuleerd, het volume van het 

hergebruik van het water door 

de beplanting.
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GOED OM WETEN  /
Het gebruik van een systeem met sub-irrigatie 
is bijzonder doeltreffend voor het welzijn van de 
beplanting en verbruikt relatief minder water dan 
klassieke irrigatiesystemen.
Het water arriveert namelijk onmiddellijk in de 
watertray zonder verliezen via lucht of 
verdamping, en bereikt vervolgens op geleidelijke 
wijze de planten door opwaartse irrigatie via de 
capillaire wieken.

Optioneel:
kies voor een aansturing 
op afstand om nog meer 
waterkapitaal te optimaliseren

GEËNGAGEERD VOOR U 
VEGETAL i.D. verbindt zich, samen met de lokale 
besturen en de belangrijke actoren van de bouwwereld, 
met innoverende technische oplossingen en met een 
zeer compleet service-aanbod.

 Plaatsing

VEGETAL i.D. verbindt zich ertoe dat zijn gespecialiseerde 
plaatsingsteams uw systeem zullen installeren volgens 
de regels van de kunst, met eigen werkkrachten of 
gehomologeerde en degelijk opgeleide lokale 
installateurs.

 onderhoud 

Het Hydroactief Connect Dak moet jaarlijks 
onderhouden worden. Daarbij horen zowel het 
gangbare onderhoud van de beplanting als het nazicht 
van de goede werking van het uitstroomdebiet. 
De monitoring helpt verder bij het optimaliseren het 
en opvolgen van mogelijke finetuning of onderhoud.

Systeem ontwikkeld en gerealiseerd door

vegetal i.d.
www.vegetalid.com

Afstandsgestuurde sub-irrigatie
In tegenstelling tot de perceptie van systematisch teveel aan regen, kennen onze lage landen 
perioden van droogte en watertekort, bekeken in termen van de noden voor dakbegroening. 
Het is zelfs voorzien dat dit piekgedrag, ook de droogtepieken, in de volgende decennia vaker 
zullen voorkomen, met name in de perioden waarin de planten hun verkoelende werking door 
evapo-transpiratie van het water het meest moeten waarmaken. Dat is het uur van de waarheid, 
waarop een groendak ook daadwerkelijk groen hoort te zijn.

Daarom voorziet het Hydroactief Connect Dak in een optionele afstandsgestuurde sub-irrigatie, 
in functie van het watervolume in de watertrays en van het hydrische gedrag van het dak, zodat 
een zinvolle waterbesparing mogelijk wordt bij de irrigatienood van de beplanting – in bepaalde 
gevallen kan overige irrigatievoorziening zelfs volledig achterwege blijven.
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Lokale overheden, 
privé investeerders en actoren 
uit de bouwsector zijn intussen 
al gewonnen voor het 
Hydroactief Connect Dak, 
en de eerste engagementen 
en realisaties zijn een feit.

“Gelegen op het grondgebied van 2 verschillende gemeentes, 
moest dit kinderdagverblijf voldoen aan de milieuvoorschriften 

inzake waterbeleid, voor de ene gemeente van 2l/s/ha, 
voor de andere van 5l/s/ha”

Brigitte BOSCO 
Architecte DPLG en Ingenieur HQE voor het kabinet AARC

“Opgevat van bij de start  
in een geëngageerde geest  

van ecologische verantwoordelijkheid, 
en uitgaand van het idee  

dat het welzijn van kinderen  
evenredig is met het welzijn  
van ons milieu en klimaat”

Nathalie DELABIE 
Bouwheer / Grondlegger en Directrice van het netwerk TRIBUVerte

R E F E R E N T I E  p R O j E C T E N

BEANTWOORDEN AAN 
HET EISENpAKKET VAN 
HET LOKALE URBANISME

  Afvoerdebiet van 2l/s/ha

  Vermindering van het  
volume regenwater 
afgevoerd naar 
de rioolstelsels

2EEN ECO-KINDERDAGVERBLIjF 
BOUWEN MET VERANTWOOR-
DELIjKHEIDSZIN EN BURGERZIN1

D E  D O E L S T E L L I N G E N

Kinderdagverblijf
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“We hebben er bewust voor gekozen om voorop 
te lopen op de richtlijnen van het hemelwaterbeleid 

door een partnerschap op te zetten met VEGETAL i.D.” 
Caroline GrANDjEAN  

Voorzitter van de directie Sogaris
Sogaris 
Logistieke pLatformen

ANTICIpEREN Op DE 
TOEKOMSTIGE STRENGERE 
AFSTROOMNORMEN, RICHTING 
ZERO-AFVOER

  Een afstroomdebiet dat beheerst kan 
worden, en dat kan ingesteld worden 
over de gehele dakoppervlakte: 
groenzones en wandelpaden.

  Het verkleinen van het globale volume 
aan water dat wordt afgevoerd.

2 MILIEUBEWUST  
ONDERNEMERSCHAp

  Landschappelijke creativiteit  
Een selectie van 3 verschillende plantengamma’s die de biodiversiteit  
bevorderen; verscheidenheid aan soorten, kleuren en hoogten 
van de planten, compleet met insectenhotels en nestkastjes.

  Een toegankelijk, multifunctioneel dak: een loopweg in 
composiethout omringt 3 vegetale zones, bovenop het 
compartiment met de waterbeheersmodule.

1
D E  D O E L S T E L L I N G E N

Logistiek platform  
Sogaris te Rungis

HYDRO-ACTIEF CONNECT DAKSYSTEEM8



   IN  
UITVOERING

AquA FuTuRA
Labo Water van Parijs 
IVry Sur SEINE

In het kader van een 
aanbestedingswedstrijd “innovatieve 
stadsbegroening en waterbeheer”, 
ingericht door de stad Parijs en in 
samenwerking met Water Parijs, werd 
de oplossing van het Hydroactief 
Connect Dak uitgekozen en zal worden 
geïnstalleerd op de gebouwen van 
de site AQuA FuTurA (voorheen 
waterfabriek), dat thans dienst doet 
als wetenschappelijk – technisch 
platform, gewijd aan de innovaties in de 
watersector. De monitoring van het dak 
laat toe om on-site de resultaten op 
het gebouw zelf meetbaar in kaart te 
brengen en om evolutief de eisen rond 
regenwaterbeheer bij te stellen.

Bestudeerde functies:
  Afstroomcoëfficiënt

  Capaciteiten in het afvlakken van 
neerslagpieken

  Hoeveelheid waterbesparing voor 
irrigatie van de vegetatie

  Winst in het de variatie (voorstellen) 
van het plantenpallet door 
optimalisatie van het waterbeheer

Bekijk de projecten in opbouw op  
www.vegetalid.com

“Het opleggen van een perceelsgebonden 
regenwaterbeheer, als echte bronmaatregel op de exacte 

neerslagplaats, stelt in staat om de watermilieus te vrijwaren. 
Wij ontwikkelen tegelijk modellen inzake stedelijke hitte-
eilanden, een context waarin we wensen méér vegetatie 

op daken te installeren, daken die vaak onontgonnen 
oppervlakten zijn voor deze doelstellingen.”

Elisabeth SIBEuD 
Directie van het urbanisme et leefmilieu, van de Metropool Lyon

R E F E R E N T I E  p R O j E C T E N

“Eén van de sleutelgedachten bestaat erin om de 
urbanisatie los te koppelen van de verharding, door 

het urbanisme anders op te vatten, aan de hand 
van groenblauwe technieken.”

jean-Luc BErTrAND-KrAjEWSKI  
Directeur van het labo Afvalstoffen, Water, Milieu en Pollutie,  

Toegepaste Wetenschappen universiteit Lyon

pROjECT GEpETO
  Een collectieve respons vanwege VEGETAL i.D., 
de Metropool Lyon en van de FTW van de universiteit 
van Lyon, op zoek naar een innoverende oplossing voor het 
regenwaterbeheer van de lokale wateragentschappen.

  De mogelijkheid creëren om met precisie het 
hydrologische gedrag te begroten, en tegelijk de 
temperatuur en de irrigatietechnieken van het Hydroactief 
Connect Dak in een gevarieerde klimatologische zone, en 
in functie van de bekommernissen van de lokale besturen.

D E  D O E L S T E L L I N G E N

Werfloatie Mions

WORDT  
VERVOLGD…

Kunstacademie (Noord Frankrijk),  
en de eerste projecten in de States, 
maar ook in de Lage Landen…
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INNOVATIE in de GENEN… 

 1993 
Eerste teelt van voorgekweekte tapijten  
met sedum in Frankrijk, voor gebruik op groendaken

 2005 
Lancering van de HyDrOPACK® 
Het eerste “alles-in-één” systeem  
met geïntegreerde afgescheiden  
waterreserve voor dakbegroening,  
bekroond met gouden medaille op het nationale  
bouwsalon. Een innovatie met 2 internationale patenten.

 2008
Ontwikkeling van een voorgekweekt systeem 
voor groengevels:  VErTIPACK®.

 2015
Lancering van het Hydroactief Connect Dak.  
Een innovatie die het voorwerp uitmaakt 
van 4 internationale patenten.

De innoveringen worden mee ondersteund door talrijke 
partnerschappen met onderzoekscentra in binnen-en 
buitenland.
VEGETAL i.D. is lid van onder andere de competentiecentra 
Végépolys en DREAM Water & Milieu (FR), VLARIO 
(Vlaanderen), het Milwaukee Water Council (uSA), etc.

Unieke 
vakkennis  

en 
deskundigheid

HYDRO-ACTIEF CONNECT DAKSYSTEEM10

Met zijn activiteiten, 
oorspronkelijk in Frankrijk, 
nadien in de U.S.A. en Europa, 
staat VEGETAL i.D. al meer dan  
20 jaar in voor het ontwerpen, 
produceren en integreren 
binnen stedelijke en 
interstedelijke context van 
innoverende groene en groen-
blauwe systemen, ten dienste 
van steden waar het 
aangenamer leven is, 
gezonder, en intelligenter.
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Expertise in technisch groen

VEGETAL i.D. ontwikkelde een uitzonderlijke 
deskundigheid inzake plantengedrag in stedelijke 
omgeving en in specifieke bouwtoepassingen:

  Horzontaal toegepast  
op vlakken en hellende daken

  Vertikaal met groengevels

  In ieder klimaattype

Deze vakkundigheid staat ten dienste van 
bouwheren en ontwikkelaars, architecten en 
voorschrijvers, in hun streven naar landschappelijke 
integratie en creatie, een doel dat almaar sterker 
wordt doorontwikkeld, uniek in zijn toepassingen, 
en gericht op de biodiverse en klimatologische 
doelstellingen van de lokale overheden.

Internationale evolutie
  Eerste internationale projecten:  
Europa en Noord Afrika, in 2006.

  Opening van een filiaal  
met eigen productie  
in Noord Amerika (uS-Canada) in 2010.

  Opstart van advies, distributie  
en werven in de Benelux vanaf 2014.

Een integrale aanpak

  Een studiebureau voor de uitwerking van ieder project 
(10 ingenieurs, landbouwkundigen en generalisten, 
binnen de onderneming).

  Meerdere teams voor plaatsing en onderhoud van de 
groendaken en groengevels, die actief zijn in Frankrijk 
en sporadisch in omringde landen, bijgestaan door 
geaggreëerde lokale plaatsers.

  Geïntegreerde en industriële eigen productie 
2 platformen met eigen substraatproductie in Frankrijk 
(Noord + Zuid). De grootste kwekerij van Frankrijk in 
voorgekweekte groendaksystemen en gevelgroen. 
Een kwekerij in Noord Amerika nabij 
de Canadese grens.

  MEER DAN 1 MILJOEN M2  
REEDS GEPLAATST

  DUIZENDEN REALISATIES  
IN MEER DAN 10 LANDEN



Uw contact /
Verantwoordelijke BENELUX 
info-benelux@vegetalid.com

VEGETAL i.D.
2 place de l’Église  
F-41160 MoISy (Frankrijk)

Tél. +33 (0) 254 827 876

www.vegetalid.com


