
Gebruik de ruimte
Ontdek de mogelijkheden van gestapeld ruimtegebruik  
met Nophadrain Gebruiksdaksystemen 



Gemeente Rotterdam schakelde Nophadrain in voor het dak 
van de Kruispleingarage. Als ervaren adviseur, producent en 
leverancier van begaanbare en berijdbare groendaksystemen dé 
juiste partner voor dit project. Met de ontwikkeling en vervaardiging 
van onze systemen in eigen huis, garanderen wij het beste 
resultaat. Hierdoor kunnen we bovendien met grote flexibiliteit 
tegemoetkomen aan de wensen en eisen van opdrachtgevers én 
inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Zo ontwikkelen we samen met 
de opdrachtgever de ideale oplossing voor elk project – zoals de 
hoofdingang van het Centraal Station in Rotterdam.

Stadse vierkante meters 
optimaal gebruikt

Eén locatie, 
twee zeldzaamheden

De diepst gelegen ondergrondse parkeergarage 
van Nederland bevindt zich op het Kruisplein, 
recht tegenover het Centraal Station van 
 Rotterdam. Een drukbezochte plek waar parkeer
gelegenheid en groen schaars zijn. Het is daarom 

prettig als de ruimte optimaal benut wordt.  
Voor het dak van de parkeergarage is gekozen 
voor het Nophadrain Parkeerdaksysteem.  
Dit systeem zorgt voor een goede bescherming 
van de dakbedekking en biedt een stabiele en 
duurzame ondergrond voor de aangebrachte 
 intensieve vegetatie en berijdbare verharding. 
Het dak van het drukke Kruisplein is hierdoor 
omgetoverd in een groene wandelboulevard 

 omringd door bomenrijen. De groene uitstraling 
zorgt voor een aantrekkelijke, natuurlijke 
 omgeving middenin de drukke stad en creëert 
tegelijkertijd 760 parkeerplaatsen uit het zicht. 
Een perfect voorbeeld van gestapeld ruimte
gebruik, het efficiënt benutten van de beperkt 
beschikbare stedelijke ruimte. 

Groen boven 760 parkeerplaatsen, middenin de stad
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Genieten in het groen 
op een omgeving vol 
bedrijvigheid

Rotterdam Delfshaven, locatie Vierhavenstrip: 
een unieke plek met een dubbele functie. 
Terwijl het winkelend publiek geniet van 
de vele winkels aan de 1,2 kilometer lange 
boulevard, ontspannen gezinnen, stelletjes 
en tieners massaal op het dak van dit oude 
railemplacement. En dat is best bijzonder.  
Dit is namelijk het grootste dakpark van Europa!  
Het beslaat een oppervlakte van maar 
liefst 80.000 m². Op het dak bevinden zich 
waterpartijen, speelplaatsen en diverse 
thematuinen die vrij toegankelijk zijn  
voor iedereen. 

Dit wordt mogelijk gemaakt door het  
Nophadrain Intensief Groendaksysteem,  
dat de basis vormt voor de aangebrachte 
verharding en de intensieve vegetatie van het 
stadspark. De Vierhavenstrip: een speciaal 
en zeer geslaagd project waar veel mensen 
dagelijks van genieten.

Ontspannen in het stadspark van 8 hectare bovenop 1,2 kilometer winkelboulevard
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Foto links
Toegang dakpark.

Foto rechts
Intensieve vegetatie 
dakpark.

Foto links
Thematuin dakpark. 

Foto rechts
Fontein dakpark.



op 1.250 parkeerplaatsen550 woningen op 10.000 m² winkelruimte 

Nieuwbouwwijk Meerrijk: 
gestapeld ruimtegebruik 
in optima forma

Meerrijk in Eindhoven is een opvallende 
verschijning in het Eindhovense stadsbeeld. 
Appartementen, woningen en winkels, weids 
opgezet in het groen en omringd door water. 
Bewoners en bezoekers winkelen hier graag.  
Wat je in eerste oogopslag niet ziet, is de 
bijzondere parkeergelegenheid op maaiveld
niveau. Onder de gehele oppervlakte van de wijk 
bevindt zich een parkeergarage, met daarboven 
een berijdbare verharding gecombineerd met 
grote plantenvakken. Zo ontstaat een brede 
verkeersluwe promenade voor bewoners en 
winkelend publiek. Het Nophadrain Parkeerdak
systeem maakt de promenade op het dak ook 
toegankelijk voor zwaar vrachtverkeer, zodat de 
winkels dagelijks bevoorraad kunnen worden. 
Een slim systeem, onder een slim opgezette wijk 
in Eindhoven.
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Foto links
Ondergrondse 
parkeergarage Meerrijk. 

Foto rechts
Toegangsweg tot Meerrijk.

Foto
Winkelpromenade Meerrijk.



Elke situatie is anders. Vanuit onze expertise en onze brede internationale ervaring zijn wij in staat 
om, samen met u, te komen tot de beste oplossing voor elk project. Onze adviseurs begeleiden u in 
alle fasen van het bouwproces: van ontwerp tot uitvoering. 

Bij het ontwerp van een gebruiksdak zijn de onderliggende dakconstructie, de aan te brengen isolatie, 
het dakbedekkingssysteem en de bescherming daarvan van groot belang voor het succes van uw 
project. Onze specialisten geven u advies waarin rekening wordt gehouden met alle facetten van 
het bouwproces. Van informatie over richtlijnen en normeringen, tot advies over de juiste keuze van 
vegetatie en/of verharding. Daarnaast kunnen onze adviseurs zorgen voor een juiste installatie op 
locatie van het Nophadrain Gebruiksdaksysteem.

Nophadrain ontwikkelt en produceert in eigen huis systemen die het aanbrengen van vegetatie en 
het creëren van beloop- en berijdbare verhardingen op daken en ondergrondse constructies zoals 
parkeerkelders mogelijk maken. Het hart van de gebruiksdaksystemen wordt gevormd door onze 
slimme, hoog belastbare drainagesystemen, waarin wij verschillende functielagen samenvoegen 
tot één product.

Nophadrain past als basismateriaal voor de ND Drainagesystemen uitsluitend slagvast polystyreen  
toe, omdat dit materiaal een zeer goede kruipweerstand heeft. Het productieproces staat borg voor een 
gelijkmatige materiaalverdeling over iedere nop van de ND Drainagesystemen. De evenredige wanddikte 
en de kegelvormige opbouw voorzien de noppen van een hoge drukvastheid bij langdurige belastingen.

Het hart van elk Nophadrain Gebruiksdaksysteem bestaat uit het slimme ND Drainagesysteem.  
In dit systeem worden verschillende functielagen van een gebruiksdak gecombineerd tot één product 
op rol. Hierdoor zijn onze systemen eenvoudig en snel aan te brengen. 

Wij kunnen het volledige systeem leveren én aanbrengen. Voor deze turnkey uitvoering werken wij 
uitsluitend samen met gespecialiseerde bedrijven die vertrouwd zijn met onze systemen. Gedurende 
het gehele proces heeft u één aanspreekpunt, zodat alles helder en gestructureerd verloopt, van advies 
tot uitvoering.

Onderzoek, ontwikkeling 
en productie

Ervaring, advies 
en engineering

Uitvoering
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Nophadrain staat wereldwijd bekend als dé specialist 
in gebruiksdaken. Op basis van de filosofie ‘Gebruik 
de ruimte’ ontwikkelt en produceert Nophadrain 
slimme daksystemen voor elke situatie.
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Grafiek: materiaalkeuze HIPS versus HDPE



Type drainagesysteem ND 200 / 220 ND 200h / 220h ND 200sv ND 600 / 620 ND 620hd ND 600sv / 600hdsv ND 4+1h ND 5+1 ND 6+1

Standaard voor daken met 
een begaanbare verharding 
en terrasdaken. 

Voor daken met een 
begaanbare verharding, 
terrasdaken met 
onvoldoende afschot, en 
voor daken waarbij lange 
afvoerlengten gewenst zijn.

Standaard voor omgekeerd 
dak met een begaanbare 
verharding.

Standaard voor daken met 
een berijdbare verharding 
(personenwagens). 

Standaard voor daken met 
een berijdbare verharding 
(vrachtverkeer).

Standaard voor omgekeerd 
dak met een berijdbare 
verharding (personen
wagens/vrachtverkeer).

Standaard voor daken met 
extensieve of intensieve 
vegetatie. 

Voor daken met extensieve 
of intensieve vegetatie met 
onvoldoende afschot, en  
voor daken waar lange 
afvoerlengten gewenst zijn.

Voor daken met extensieve 
of intensieve vegetatie 
met een extra groot water 
reservoir met onvoldoende 
afschot, en voor daken 
waarbij lange afvoerlengten 
gewenst zijn. 

Specificaties

Afmetingen ca. 32 m x 1,25 m ca. 30 m x 1,25 m ca. 32 m x 1,25 m ca. 32 m x 1,25 m ca. 32 m x 1,25 m ca. 32 m x 1,25 m ca. 30 m x 1,25 m ca. 20 m x 1,25 m ca. 20 m x 1,20 m

Leveringsvorm ca. 40 m², rol ca. 37,5 m², rol ca. 40 m², rol ca. 40 m², rol ca. 40 m², rol 40 m², rol ca. 37,5 m², rol ca. 25 m², rol ca. 24 m², rol

Gewicht ca. 908 / 913 g/m² ca. 908 / 913 g/m² ca. 995 g/m² ca. 1.189 / 1.194 g/m² ca. 1.364 g/m² ca. 1.269 / 1.431 g/m² ca. 1.017 g/m² ca. 1.252 g/m² ca. 1.224 g/m²

Bouwhoogte ca. 12,5 mm ca. 16 mm ca. 13 mm ca. 12,5 mm ca. 12,5 mm ca. 13 mm ca. 17 mm ca. 27,5 mm ca. 26,5 mm

Druksterkte ca. 700 kPa ca. 450 kPa ca. 700 kPa ca. 900 kPa ca. 1.200 kPa ca. 900 kPa / 1.200 kPa ca. 450 kPa ca. 480 kPa ca. 300 kPa

Materiaal noppenfolie gerecycled polystyreen (HIPS) gerecycled polystyreen (HIPS) gerecycled polystyreen (HIPS) gerecycled polystyreen (HIPS) gerecycled polystyreen (HIPS) gerecycled polystyreen (HIPS) gerecycled polystyreen (HIPS) gerecycled polystyreen (HIPS) gerecycled polystyreen (HIPS)

Materiaal filtervlies / filterweefsel polypropyleen (PP) polypropyleen (PP) polypropyleen (PP) polypropyleen (PP) polypropyleen (PP) polypropyleen (PP) polypropyleen (PP) polypropyleen (PP) polypropyleen (PP)

Materiaal glijfolie polypropyleen (PP) (ND 220) polypropyleen (PP) (ND 220h)  polypropyleen (PP) (ND 620) polypropyleen (PP)    

Materiaal scheidingsvlies   polypropyleen (PP)  polypropyleen (PP) polypropyleen (PP) polypropyleen (PP) polypropyleen (PP)

Perforaties/m²    ca. 1.540, Ø 6,3 mm   ca. 1.540, Ø 6,3 mm ca. 1.540, Ø 6,3 mm ca. 575, Ø 15,8 mm ca. 1.048, Ø 2,8 mm

Waterreservoir       ca. 4,3 l/m² ca. 5,8 l/m² ca. 7,6 l/m²

Nophadrain Extensief Groendaksysteem

Vegetatiedak  ■

Vegetatiedak omgekeerd dak ■ ■ ■

Vegetatiedak onvoldoende afschot ■

Vegetatiedak extra waterreservoir ■

Nophadrain Intensief Groendaksysteem

Intensief groendak ■

Intensief groendak omgekeerd dak ■ ■ ■

Intensief groendak onvoldoende afschot ■

Nophadrain Terrasdaksysteem

Terrasdak ■

Terrasdak omgekeerd dak ■

Terrasdak onvoldoende afschot ■

Nophadrain Parkeerdaksysteem

Parkeerdak personenwagens ■

Parkeerdak personenwagens omgekeerd dak ■

Parkeerdak vrachtverkeer ■

Parkeerdak vrachtverkeer omgekeerd dak ■

Allesinéén drainagesysteem: 
het hart van elk 

Nophadrain gebruiksdaksysteem

Eén product:

De hoog belastbare Nophadrain Drainagesystemen combineren verschillende functielagen, 
zoals de filter-, drainage- en beschermlaag, in één product op rol. Dit resulteert in een snelle, 
eenvoudige en veilige installatie, een opgeruimde bouwplaats en een optimaal eindresultaat. 

Eenvoudig 
uit te rollen

Snel 
te leggen

Makkelijk 
te vervoeren
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filter drainage beschermingwaterreservoir

Hoge
druksterkte

Innovatieve noppenvorm



Aanleg ‘Brandweerkazerne’ 
Sint-Michielsgestel (NL) 

‘De Vlinder’ 
Vaals (NL)

‘Hoofdkantoor Rabobank’ 
Heerlen (NL)

‘Centrale Bibliotheek’ 
Rotterdam (NL)

Extensieve groendaken zijn lichtgewicht daken bedekt met 
onderhoudsvriendelijke vegetatievormen, zoals vetplanten 
(succulenten), kruiden en grassen die bijzonder geschikt zijn 
voor extreme weersomstandigheden op daken. Ze geven de 
daken van gebouwen een natuurlijke groene en vriendelijke 
uitstraling en verhogen de kwaliteit van de leefomgeving. 

Groendaken zijn niet alleen esthetisch, maar ook bijzonder functioneel. Zo 
zorgt extensieve dakbegroeiing voor een vertraging van de hemelwaterafvoer 
bij piekbelastingen – bijvoorbeeld door de steeds vaker optredende hevige 
stortbuien – waardoor het riool minder belast wordt. Daarnaast voorkomen 
groendaken het zogeheten hitteeilandeffect: in tegenstelling tot betonnen 
daken zetten groendaken de zonneenergie niet volledig om in warmte
energie, maar in waterdamp, wat een verkoelend effect heeft op de 
omgeving. Ook worden omgevingsgeluiden door de vegetatie gedempt. 

Extensieve groendaken zijn laag in aanleg en onderhoudskosten én 
verhogen de levensduur van de dakbedekking. De laagblijvende vegetatie 
van onze extensieve groendaken kweken wij in onze eigen sedumkwekerij. 
 
Het Nophadrain Extensief Groendaksysteem
De ideale ondergrond voor een extensief groendak wordt gevormd door het 
ND 4+1h Drainagesysteem op rol. Dit multifunctionele CEgemarkeerde 
drainagesysteem met een hoge drukvastheid beschermt de vegetatie tegen 
de opstuwing van water en slaat tegelijkertijd water op in het ingebouwde 
waterreservoir voor droge periodes. Daarnaast beschermt het ND 4+1h 
Drainagesysteem het dakbedekkingssysteem tegen de opbouw van 
waterdruk en mechanische belastingen, zowel tijdens als na de aanleg. 

Extensieve groendaken

1312
Standaard opbouw Nophadrain Extensief Groendaksysteem ND Drainagesystemen 

Standaard: 
ND 4+1h Drainagesysteem 

Bij daken met onvoldoende afschot: 
ND 5+1 Drainagesysteem

Bij daken met extra waterreservoir:
ND 6+1 Drainagesysteem

Kijk op www.nophadrain.nl voor meer 
informatie en onze technische handleidingen. i

Wortelbestendig dakbedekkingssysteem*

ND DGSE Substraat Extensief
Extensieve vegetatie

* optioneel ND WSB50 Wortelwerende Folie;  
wanneer het dakbedekkingssysteem niet wortelwerend is.

ND 4+1h Drainagesysteem

ND WSB50 Wortelwerende Folie (optioneel)



Aanleg dakpark ‘Vierhavenstrip’
Rotterdam (NL)

‘Meerrijk’ 
Eindhoven (NL)

‘Europapark’ 
Groningen (NL)

‘Centrumplan’ 
Schaesberg (NL)

Intensieve groendaken zijn vergelijkbaar met bodemgebonden 
groenvoorzieningen, zoals tuinen en parklandschappen.  
De vegetatie heeft veel behoefte aan water en heeft regelmatig 
onderhoud nodig. De vegetatie bestaat uit gazons, heesters 
en bomen en kan eenvoudig gecombineerd worden met 
begaanbare en berijdbare verhardingen. 

Intensieve groendaken treft men niet alleen aan op daken van gebouwen, 
maar ook bovenop ondergrondse constructies zoals parkeerkelders. 
De ruimte die wordt ingenomen door de gebouwen en de ondergrondse 
constructies wordt indirect teruggegeven door de aanleg van intensieve 
groendaken. De kwaliteit van de leefomgeving wordt met name in stedelijke 
gebieden door het gestapeld ruimtegebruik aanzienlijk vergroot. 

Naast optimaal ruimtegebruik, biedt een intensief groendak volop 
voordelen. Meer groen betekent dat het riool bij hevige stortbuien minder 
wordt belast door de opslag en het vertraagd afvoeren van hemelwater.  
Ook levert meer groen een positieve bijdrage aan de verkoeling van de stad.

Het Nophadrain Intensief Groendaksysteem 
Het hart van het Nophadrain Intensief Groendaksysteem wordt gevormd 
door het ND 4+1h Drainagesysteem op rol. Dit multifunctionele CE
gemarkeerde drainagesysteem met een hoge drukvastheid beschermt de 
dakbedekking tegen de opstuwing van water en slaat, in combinatie met 
de WSM50 Water Reservoirplaten, tegelijkertijd water op (44 l/m²) voor 
droge periodes. Daarnaast beschermt het ND 4+1h Drainagesysteem in 
combinatie met de ND TSF100 Glij en Beschermfolie het dakbedekkings
systeem tegen mechanische belastingen. 

Intensieve groendaken 
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Standaard opbouw Nophadrain Intensief Groendaksysteem ND Drainagesystemen 

Standaard: 
ND 4+1h Drainagesysteem

Bij daken met onvoldoende afschot: 
ND 5+1 Drainagesysteem

Wortelbestendig dakbedekkingssysteem*

ND DGSI Substraat Intensief

ND WSM50 Waterreservoirplaat

Intensieve vegetatie

* optioneel ND WSB80 Wortelwerende Folie;  
wanneer het dakbedekkingssysteem niet wortelwerend is.

ND 4+1h Drainagesysteem

ND TSF100 Glij en Beschermfolie (optioneel)

Kijk op www.nophadrain.nl voor meer 
informatie en onze technische handleidingen. i



‘Tennisbanen Grijpskerk’
Zuidhorn (NL)

Entree ondergrondse parkeergarage ‘Vredenbergh’ 
Breda (NL)

‘De Veranda’ 
Rotterdam (NL)

Entree ondergrondse constructie ‘Europapark’ 
Groningen (NL)

Terrasdaksystemen maken het mogelijk om begaanbare 
betonnen en natuurstenen verhardingen op daken en balkons 
aan te brengen. Terrasdaken creëren extra leefruimte op 
onverwachte privaat en publiek toegankelijke plaatsen. 

Om schade aan de verharding te voorkomen, is het belangrijk onder de 
verharding een drukstabiel drainagesysteem aan te brengen. Door een slechte 
afvoer van hemelwater kan namelijk moeilijk verwijderbare kalkafzetting 
ontstaan op de verharding (cementsluier). Daarnaast kan door optrekkend 
vocht de verharding verkleuren en bij vorst de ondergrond opvriezen. 

Het Nophadrain Terrasdaksysteem
Het hart van het Nophadrain Terrasdaksysteem wordt gevormd door het 
ND 220 Drainagesysteem op rol. Dit drukstabiele multifunctionele  CE
gemarkeerde drainagesysteem voorkomt de insluiting van vocht onder 
de aangebrachte verharding. Zo blijft het oppervlak van de verharding 
gevrijwaard van cementsluier en verkleuring. Verder voorkomt het ND 220 
Drainagesysteem het optreden van vorstschade door het opvriezen van de 
ondergrond en zorgt daarmee voor een stabiele ondergrond van de verharding.

Daarnaast voorkomt het ND 220 Drainagesysteem de opbouw van  
water druk tegen het dakbedekkingssysteem. Het drainagesysteem is aan  
de achterzijde voorzien van een drukverdelende folie die, in combinatie met 
de ND TGF20 Scheidings en Glijfolie, het dakbedekkingssysteem beschermt 
tegen mechanische belastingen. 

Terrasdaken
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Standaard opbouw Nophadrain Terrasdaksysteem ND Terrasdaksystemen 

Standaard: 
ND 220 Drainagesysteem 

Bij daken met onvoldoende afschot: 
ND 220h Drainagesysteem

Bij omgekeerd dakconstructie: 
ND 200sv Drainagesysteem

Dakbedekkingssysteem

Elementenverharding

Straatlaag of uitvullaag

* optioneel ND TSF100 Glij en Beschermfolie; 
wanneer een funderingslaag wordt toegepast.

ND 220 Drainagesysteem

ND TGF20 Scheidings en Glijfolie*

Kijk op www.nophadrain.nl voor meer 
informatie en onze technische handreikingen. i



Aanleg ‘De Zomertuinen’
Spijkenisse (NL)

Parkeergarage ‘Essalam Moskee / Colosseumweg’
Rotterdam (NL)

‘Westerhaghe’ 
Rijnsburg (NL)

‘Vredenbergh’ 
Breda (NL)

Parkeerdaksystemen maken het mogelijk begaanbare en 
 berijdbare verhardingen op daken aan te brengen. Parkeer-
daken worden vaak gecombineerd met een intensieve 
 vegetatie. Hierdoor wordt het bestaande omgevingsbeeld rond 
een gebouw doorgetrokken op het dak van de (ondergrondse) 
constructie. Zo gaat het dak naadloos over in de omgeving, 
 ontstaan er nieuwe gebruiksmogelijkheden van het dak en 
wordt de beschikbare ruimte optimaal benut. 

Het Nophadrain Parkeerdaksysteem
Dankzij de extreem hoge druksterkte van de Nophadrain Parkeer
daksystemen zijn deze niet alleen geschikt voor personenwagens,  
maar zelfs voor nood en hulpdiensten en zwaar vrachtverkeer.  
Het hart van de Nophadrain Parkeerdaksystemen bestaat uit het 

drukstabiele ND 620 Drainagesysteem (bij personenwagens) of het  
ND 620hd Drainagesysteem (bij nood en hulpdiensten en vrachtverkeer).  
Deze drainagesystemen voorkomen de opbouw van waterdruk tegen het 
dakbedekkingssysteem. Ze beschermen het dakbedekkingssysteem in 
combinatie met de ND TSF100 Glij en Beschermfolie tegen de optredende 
statische en dynamische verkeerslasten. 

De ND 620 / ND 620hd Drainagesystemen zorgen voor een goede 
waterafvoer uit de funderingslaag en voorkomen het opvriezen van,  
en spoorvorming in de elementenverharding. Zij bieden daardoor een  
stabiele en duurzame ondergrond voor de elementenverharding.  
De Nophadrain Parkeerdaksystemen zijn langdurig onderworpen aan 
praktijkgerichte dynamische belastingproeven door de Technische 
Universiteit in München (DE).

Parkeerdaken

1918
Standaard opbouw Nophadrain Parkeerdaksysteem ND Parkeerdaksystemen

Standaard: 
ND 620 (personenwagens) /
ND 620hd (vrachtverkeer)
Drainagesysteem

Bij omgekeerd dakconstructie: 
ND 600sv (personenwagens) /
ND 620hdsv (vrachtverkeer)
Drainagesysteem

Wortelbestendig dakbedekkingssysteem*

Elementenverharding

Straatlaag

Funderingslaag

* optioneel ND WSB80 Wortelwerende Folie; 
wanneer het dakbedekkingssysteem niet wortelwerend is.

ND 620 Drainagesysteem (personenwagens)
ND 620hd Drainagesysteem (vrachtverkeer)

ND TSF100 Glij en Beschermfolie

Kijk op www.nophadrain.nl voor meer 
informatie en onze technische handreikingen.i
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Nophadrain BV
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