Utrecht

Copijn Groenaanleg
en beheer

Voor een deskundig advies en voor ontwerp, realisatie
en beheer van groene leefomgevingen, kunt u terecht bij
Copijn Groenaanleg en beheer. Ook na 50 jaar behoren we
nog steeds tot de voorlopers op het gebied van aanleg en
beheer van complexe en innovatieve daktuinen en groene
gevelwanden. Door onze jarenlange ervaring zijn wij zeer
inventief geworden en kunnen we voor elk daktuinprobleem
een oplossing aandragen. Afhankelijk van de gronddikte en
waterhuishouding maken wij exact de daktuin die u voor
ogen heeft: een extensief dak met sedumplanten of een
intensief dakpark met vaste planten, vijvers, bestrating,
parkbanken, struiken en bomen.

Intensieve dakbegroening onder
de Verzekerde Daktuingarantie
Onze werkwijze

Copijn is een uniek bedrijf met een uitgebreide dienstverlening. Onze tuin- en
landschapsarchitecten richten zich met
hun ontwerpafdeling op de herontwikkeling
van groenerfgoed en de stedelijke groene
leefomgeving. Zij kunnen ook voor u een
ontwerp, technische uitwerking of bestek
maken. Onze boomspecialisten hebben
veel kennis en ervaring op het gebied van
grotere en complexere boomverplantingen
en groeiplaatsinrichting. Onze adviestak
adviseert opdrachtgevers over het duurzaam
beheer en inrichting van de openbare ruimte.

Onze visie

Klimatologische veranderingen en
verstedelijking vragen om nieuwe groene
toepassingen en duurzame oplossingen.
Wij brengen de beleving van natuur terug
in daktuinen, -parken, groene gevels,
urban farming en binnenbeplanting. Een
groot deel van de Nederlandse bevolking
woont in steden. Daarom willen wij de
natuur naar de mensen brengen, en wel
in de vorm van stedelijk groen. Zo dragen
wij eraan bij dat de kwaliteit van de leefomgeving aan de hoogste eisen voldoet.

Onze samenwerking
met Wédéflex

Al sinds 2002 verzorgen wij samen met
Wédéflex daktuinprojecten door heel
Nederland. Wij bieden u een uitstekend
product én een unieke service: een
prachtige daktuin en 10 jaar Verzekerde
Daktuingarantie! Dat wil zeggen Wédéflex,
de dakbedekker en Copijn accepteren
gezamenlijk aansprakelijkheid. De eventuele kosten voor reparatie en herstel van
de dakbedekking, daktuin en gevolgschade
zijn gedekt; tot en met 10 jaar na de aanleg.
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esthetica meerdere, belangrijke voordelen
op het gebied van duurzaamheid en milieu.
Inherent aan grote investeringen voor intensieve daktuinen, zijn de hoge (herstel)kosten
bij onverhoopte lekkages en schades aan
de daktuin. Vanzelfsprekend doen wij er
in samenwerking met Wédéflex Duurzame
Daksystemen alles aan om dit te voorkomen. Maar als er toch iets mis is, accepteren we samen met Wédéflex de volledige
aansprakelijkheid, en bieden we bij onverhoopte lekkages 10 jaar ALL-INN Verzekerde
Daktuingarantie. Zo kiest u voor de zekerheid
dat de lekkage wordt hersteld en de daktuin
in haar oorspronkelijke staat wordt teruggebracht, vanzelfsprekend zonder kosten.

Onze Verzekerde
Daktuingarantie

Als gevolg van intensief ruimtegebruik
vindt een opstapeling plaats van meerdere
functies in één gebouw. In dat licht is het niet
vreemd dat er steeds meer daken als daktuin
worden ingericht. Daktuinen bieden behalve
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Innovatieve daksystemen van Wédéflex

Vanzelfsprekend moet de ondergrond - de basis - van de daktuin sterk, veilig en duurzaam zijn. Deze ondergrond beschermt de bouwkundige
constructie tegen de invloeden van de bovenliggende tuinlaag en de kracht van permanente wortelgroei. Bovendien moet het daksysteem
absoluut waterdicht zijn. Speciaal voor de toepassing onder intensieve daktuinen, ontwikkelde Wédéflex de Wédéflex MVB (Maaiveldbaan).
Deze unieke universeel gemodificeerde onderlaag met zware inlage vormt de basis van het daktuinsysteem. Afgewerkt met de wortelwerende
toplaag Wédéflex D4 No Roots, is deze combinatie een gewaarborgde en gegarandeerde oplossing voor elke intensief begroeide daktuin.

ONGEÏSOLEERD DAK
• Wédéflex D4 No Roots
• Wédéflex MVB
•	Koude kleeflaag van
Wédékal 7 of 8
• Beton

WARM DAK
• Wédéflex D4 No Roots
• Wédéflex MVB
•	Kleeflaag van warme
bitumen 110/30
• CG-isolatie
•	K leeflaag van warme
bitumen 110/30
• Bitumen primer Wédé-		
Indever Motorway
• Beton

OMGEKEERD DAK
•	XPS-isolatie
• Wédéflex D4 No Roots
• Wédéflex MVB
•	Koude kleeflaag van
Wédékal 7 of 8
• Beton

Eenvoud of luxe

Afhankelijk van uw wensen, de ondergrond, de constructie en het beoogde gebruik zijn de mogelijkheden van een daktuin ongekend. Zo
zijn er intensieve daktuinen, vergelijkbaar met een ‘gewone’ tuin of park. In een volwaardige, intensieve daktuin kunnen zelfs bomen, struiken,
paden en terrassen worden gerealiseerd. Daarnaast bestaan er extensieve daktuinen met eenvoudige begroeiing waarvoor minder (uitgebreid)
onderhoud noodzakelijk is. En daartussen bevindt zich afhankelijk van gebruik, begroeiing en ondergrond een enorme variatie aan daktuinen.

•
cm,
180-540 kg
• Drainagemat

CENTRE COURT - DEN HAAG

• Beplanting
• Substraat/grond
60-100 cm,
1080-1800 kg
• Drainagemat of
Drainagelaag à
100-150 kg

CITYMALL - ALMERE
09/2017

WINDESHEIM - ZWOLLE

• Beplanting
• Substraat/grond
30-60 cm,
540-1080 kg
• Drainagemat of
Drainagelaag à
100-150 kg
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