
Een blauw dak
voor een groene stad
RENOLIT ALKORPLAN Green



Groen-blauw dak op tweegezinswoning in Londen
DE UITDAGING

Op huisnummer 8a in Belmont Street in de Londense wijk 
Chalk Farm liggen twee unieke gezinswoningen in half-
open bebouwing. De huizen werden opgetrokken door 
projectontwikkelaar Maygrove Project, in samenwerking 
met het architectenbureau Martin Evans Architects. Het 
eerder beperkte dakoppervlak van amper 55,03  m² heeft 
wel een apart design. Het dak is namelijk opgesplitst 
in vijf secties: twee delen in glas en drie blauwe daken. 
De projectontwikkelaar zocht naar een alternatieve 
warmdakoplossing met een duurzame dakbaan, eveneens 
geschikt voor blauwe daken.

DE OPLOSSING

Als alternatief voor het originele ontwerp van het 
architectenbureau kwam erkend dakdekker Gribben Solar 
Roofing met een blauw dak oplossing. Een voorstel volledig in 
lijn met de behoeften van de projectontwikkelaar. In overleg 
met partner en producent van kunststof afdichtingsbanen 
RENOLIT bood de dakdekker voor de blauwe daken een 
volvlakkig verkleefde RENOLIT ALKORPLAN L35A77 dakbaan 
aan. Gecombineerd met het RENOLIT ALKORPLAN Green 
daksysteem zorgt deze duurzame oplossing voor een nóg 
ecologischer toepassing: een groen-blauw dak.

Waterdichte naden

Wat is nu eigenlijk een blauw dak? Een blauw dak regelt 
de afwatering: het zorgt voor een tijdelijke buffering van 
het regenwater en voor een vertraagde en gecontroleerde 
waterafvoer. Voor een blauw dak heb je natuurlijk een 
structuur nodig die geschikt is voor het extra gewicht, 
maar vooral ook een dakafdichting die perfect waterdicht 
blijft bij langdurig staand water. En net dat maakt de 
RENOLIT ALKORPLAN L35A77 dakbaan geschikt voor een 
blauw dak-toepassing. De naden van de RENOLIT kunststof 
dakbanen worden immers gelast via een warmeluchtlas, 
en dat zorgt voor een volledig waterdichte én duurzame 
dakafdichting. RENOLIT ALKORPLAN dakbanen hebben 
een bewezen levensduur van 40 jaar, zoals ook te lezen is 
in het BBA rapport over deze dakbanen. Bovendien staat 
RENOLIT, dankzij 45 jaar ervaring, garant voor kwaliteit 
en betrouwbaarheid, toch wel belangrijk in geval van 
een delicate blauw dak-toepassing. En natuurlijk zijn de 
RENOLIT ALKORPLAN kunststof dakbanen ook zeer flexibel 
en veelzijdig. Een belangrijke extra troef bij ongewone 
dakvormen.
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Blauw én groen

Het dak van de tweegezinswoning bestaat uit vijf dakgedeelten. 
Bij de drie blauwe daken werd de RENOLIT ALKORPLAN L35A77 
dakbaan volvlakkig verkleefd op een multiplex ondergrond. 
Op de dakbaan werd een RENOLIT  ALKORPLAN35121 
scheidingslaag aangebracht waarop ACO Roofbloxx 
waterretentie-units geplaatst werden. Bovenop dit blauwe 
dak kwam uiteindelijk de RENOLIT groendakopbouw: een 
filterlaag van 300  g/m², 50  mm substraat en ten slotte de 
sedumlaag. Het ACO Roofbloxx systeem fungeert dus in 
feite als waterbuffer voor blauwe daken en het zorgt er ook 
voor dat de begroeiing bij groen-blauwe daken niet zonder 
water valt. Kostenefficiënt en heel doeltreffend! En voor 
architecten bovendien een dankbaar systeem om mooie, 
milieuvriendelijke groene ruimtes op daken te creëren, 
iets wat ook steeds belangrijker wordt in het kader van 
stadsplanning. Blauwe daken bufferen tijdelijk het regenwater 
en geven het geleidelijk aan af aan groendaken; groendaken 
verminderen op hun beurt het hitte-eilandeneffect, vergroten 
de biodiversiteit en halen schadelijke fijnstoffen uit de lucht. 
Een ideale combinatie dus voor leefbare steden!

RENOLIT is sterk begaan met het milieu en was dan 
ook enthousiast om mee te werken aan dit ecologische 
project voor een groenere, maar vooral klimaatbewuste en 
milieuvriendelijke stad.
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TWEEGEZINSWONING

• Londen

• Dakdekker: Gribben Solar Roofing

• Aannemer: Maygrove Projects

• Architectenbureau: Martin Evans Architects

PRODUCTEN

• Multiplex ondergrond

• RENOLIT ALKORPLAN L35A77 Green - volvlakkig verkleefd : 55,03 m² 

• RENOLIT ALKORPLAN35121 scheidingslaag

• RENOLIT ALKORPLUS81005 filterlaag – 300 g

• RENOLIT ALKORPLUS81017 substraat
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