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Tijdens de Groene Sector Vakbeurs 2019 verwacht 
Nophadrain bekende relaties te spreken, maar 
ook nieuwe relaties te kunnen opbouwen en te 
enthousiasmeren voor de systemen en producten. 
Het grootste deel van de Nophadrain-stand zal 
tijdens de beurs gevuld zijn met de hydroseeder. 
Nophadrain biedt een totaalpakket aan, dat 
bestaat uit het leveren en aanbrengen van de 
complete sedumvegetatie door middel van hydro-
seeding. De huur van de machine, het personeel 
en de benodigde materialen zijn inbegrepen in 

het totaalpakket. De sedumstekken komen uit de 
eigen kwekerij.

Meer groen in de warme stad
Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan de 
Nophadrain-groendaksystemen en Gardliner- kan-
topsluitingssystemen. De belangrijkste taak van 
de groene sector, de komende tijd, is om meer 
groen in de stad te realiseren, om zo hittestress en 
regenwateroverlast tegen te gaan. Dat komt de 
biodiversiteit ten goede en verbetert de stedelijke 
leefbaarheid. Nophadrain draagt als producent en 
leverancier van groen- en gebruiksdaken bij aan 
deze ontwikkelingen. 

Verkoelende voordelen van groene daken
Groene daken ontlasten het riool. De vegetatie en 
de vegetatiedragende laag houden regenwater 
vast en zorgen voor een vertraagde afvoer van 
het regenwater. Hierdoor worden de riolen niet in 
één keer belast met een grote hoeveelheid water 
tijdens piekbuien. Bovendien gaan ze het hitte-

eilandeffect tegen, doordat groendaken zonne-
energie omzetten in waterdamp. Dit zorgt voor 
een verkoelend effect op de omgeving. Daarbij 
wordt door de toename van groen in de stad de 
verscheidenheid aan planten- en diersoorten in de 
stedelijke omgeving vergroot. 
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De Groene Sector Vakbeurs is voor Nophadrain hét kennis- en netwerkmoment voor de groene branche. De producent en leverancier van groen- en 

gebruiksdaken wil daar graag deel van uit maken. Nophadrain wil hoveniers, gemeenten en overheid en tuin- en landschapsarchitecten tonen wat het 

bedrijf te bieden heeft met zijn slimme groendaksystemen, hydroseeding service en Gardliner-kantopsluitingssystemen. En aangezien deze drie doel-

groepen ook tot de primaire bezoekersdoelgroepen van de Groene Sector Vakbeurs horen, is de beurs een uitstekend platform voor Nophadrain. 
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