
               
 

 
 

Persbericht 
 

Leven op Daken lanceert nieuw groendaksysteem de Ecopan   

Op woensdag 14 en donderdag 15 september lanceert Leven op Daken tijdens de 
beurs Architect@work haar nieuwste groendaksysteem de Ecopan. Hét 
groendaksysteem dat eenvoudig een pannendak transformeert tot een groendak. 

       

Zonder de Ecopan      Met de Ecopan 

De Ecopan bestaat uit een waterdicht kunststof element waarin een substraatlaag ligt met daarop 
een sedumtapijt. Sedums zijn traag groeiend en verliezen geen blad. De plant kan zeer goed 
tegen zowel vocht als droogte. Het element is qua afmetingen zo ontworpen dat elk dak met 
sneldakpannen probleemloos kan worden vervangen door de Ecopan, tot een dakhelling van 50°. 
De Ecopan is onderhoudsarm; één keer per jaar dienen de sedums bemest te worden met speciale 
biomeststof.  

  

 



 
 
 
 
Het gebruik van de Ecopan levert veel voordelen op. Een kleine uiteenzetting:  
Milieu – filtert 10-20 fijnstof uit de lucht en verbetert de luchtkwaliteit. Isoleert perfect 
en zorgt voor minder energieverbruik. 
Regenwater - Kan tot ca 11L/m2 regenwater vasthouden. Dat is ca 35% van de jaarlijkse 
regenval in Nederland. Zo vertraagt het de piekafvoer van een stortbui en vermindert de kans op 
wateroverlast. 
Geluiddemping - Wijken met Ecopan daken hebben een beter leefklimaat dankzij demping van 
het verkeers- en omgevingsgeluid. 
Koeling - Een Ecopandak leeft: het ademt en verdampt vocht. Door de begroeiing zal de 
onderliggende verblijfsruimte in de zomer minder warm worden. 
Turnkey - Elk project wordt door ons geheel turnkey opgeleverd. Dat ontzorgt uw organisatie 
voor vele jaren want een Ecopandak ontlast ook uw technische dienst. 
Biodiversiteit - Omdat het dak het vocht lang vasthoudt, komt biodiversiteitontwikkeling tot 
stand. Door Ecopan wordt een eigen ecotoop op het dak gecreëerd. 
 
 

  
 
 
De Ecopan live op architect@work 
Wilt u meer weten over de Ecopan bezoek onze stand op Architect@work nr. 274. 
Locatie: Ahoy Rotterdam Hal 1, Ahoyweg 10, 3084 BA Rotterdam 
Woensdag 14 en donderdag 15 september van 13.00u tot 20.00u. 
 
Leven op Daken (LOD) is een landelijk dekkende organisatie die krachten bundelt en meervoudig 
ruimtegebruik op daken en gevels onder de aandacht brengt. De LOD-partners realiseren en onderhouden 
jaarlijks vele duizenden vierkante meters aan (turnkey) projecten in Nederland. Wij hebben zeer veel 
expertise op het gebied van groendaken, energiedaken, waterdaken, parkeerdaken en groene gevels. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noot voor de redactie, niet voor publicatie 
Voor meer informatie en details over de Ecopan kunt u contact opnemen met Leven op Daken, 
Marc Evers, tel. 030 264 20 69, mail: info@levenopdaken.nl 
 


