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Wij, maatschappelijke organisaties en 
marktpartijen uit de groene dakensector, willen 
nieuwe multifunctionele gebieden aanleggen 
midden in de steden en dorpen van de provincie 
Utrecht. Waar? Op het grootste braakliggende 
terrein van Nederland: de daken!

In de hele provincie Utrecht ligt ongeveer 56 
km2 dak. Een groot deel daarvan is plat dak; 
dat is uitermate geschikt voor realisatie van 
multifunctionele daken. Dit soort daken met een 
groene ondertoon vervullen meerdere functies 
tegelijkertijd. Ze kunnen én energie opwekken 
én water bergen én verkoelen door verdamping. 
Maar ook een bijdrage leveren aan biodiversiteit 
en tegelijkertijd een buitenruimte bieden om te 
gebruiken voor ontspanning en natuureducatie.

Nog maar een klein deel daarvan wordt ook echt 
als zodanig benut. Uit eerder onderzoek naar 
het potentieel van vergroening van de daken, 
van de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) 
uit 2017 blijkt dat nog niet 1% van het geschikte 
dakoppervlak in de provincie Utrecht ook een echt 
groen dak is. Er is zeker aandacht voor het creëren 
van groene en of multifunctionele daken, maar er 
zijn ook belemmeringen. Vaak zijn de voordelen 
niet bekend. Of leven er vragen hoe andersoortige 
daken te realiseren zijn en hoe kosten kunnen 
worden terugverdiend. Het ‘dakpotentieel’ kan dus 
nog veel beter benut worden. En daar is het de 
hoogste tijd voor! 

Vergroening van onze (stedelijke) leefomgeving is 
namelijk hard nodig. De komende jaren zullen we 
steeds vaker te maken krijgen met de gevolgen 
van klimaatverandering, zoals wateroverlast, 
of juist droogte en hitte. Daarnaast dragen de 
toenemende verstedelijking en verdichting tot 
nu toe niet voldoende bij aan verbetering van 
de biodiversiteit. Terwijl er steeds meer behoefte 
is aan leefbare en gezonde steden en dorpen. 
Tegelijkertijd vraagt de energietransitie en het 
opwekken van energie ruimte. Er zijn steeds 
meer mogelijkheden om daken te gebruiken 
en in te richten om bij te dragen aan deze 
maatschappelijke opgaven. 

Groene daken met bloeiende planten hebben vele 
voordelen. Ze houden water vast en zorgen voor 
verkoeling binnen en buiten het huis. Ze geven 
zonnepanelen een beter rendement, maken de 
lucht schoner en bieden bijen, vogels en vlinders 
een rijk leefgebied. Sommige daken kunnen ook 
als ‘leefdak’ ingericht worden. In alle vormen 
bieden vergroende daken een mooi uitzicht.

Kortom: geen tijd te verliezen om het 
daklandschap veel meer te gaan benutten 
voor natuur, waterberging, energieopwekking 
en voor recreatieve waarde. Op daken van 
bewoners, bedrijven, overheidsgebouwen, 
scholen, zorginstellingen, woningcorporaties, 
distributiebedrijven, kantoren – noem maar op. 
Maar dit gaat niet vanzelf en heeft een impuls 
nodig. Bij deze! Wij zetten daarvoor onze expertise, 
kennis en netwerk in. Maar we hebben ook de 
overheden nodig: gemeenten, waterschappen en 
de provincie.

Er is in het land al aandacht voor het creëren van 
multifunctionele daken. Zo is er het Nationaal 
Daken Programma (voortgekomen uit de Green 
Deal Groene Daken) en kennen de steden 
Rotterdam en Amsterdam intensieve programma’s. 
In de provincie Utrecht hebben de stad Utrecht en 
enkele andere gemeenten een subsidieregeling 
voor groene daken en/of zijn bezig met het 
opstellen van een dakenvisie. Dat is een goed 
begin, maar er kan veel meer. 

In dit Manifest zetten we onze wensen op een 
rijtje voor de rol die ú kunt spelen. Want als ú het 
juiste klimaat creëert, dan zorgen wij voor een 
dakenrevolutie!

Deal?
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Wat vragen we van gemeenten?
               
               Geef subsidies voor een multi-   
 functionele inrichting van het dak
               Een multifunctionele inrichting van het dak 
verbetert niet alleen het pand van de eigenaar; het 
draagt ook bij aan verschillende maatschappelijke 
doelen.  Daarom vragen wij gemeenten om met 
subsidies inwoners, bedrijven en organisaties 
te ondersteunen bij de aanleg van deze daken. 
Het gaat dan om subsidies voor een dakscan of 
bouwkundige inspectie van de dakconstructie, 
voor de aankoop van het materiaal en/of voor de 
aanleg van een duurzaam dak door een derde. We 
adviseren om met de subsidieregeling duidelijk 
te sturen op het multifunctioneel gebruiken van 
het dak; dus niet alleen voor groen (biodiversiteit), 
maar ook voor waterberging (blauwe daken) 
en energieproductie (gele daken) Oftewel: 
hoe groter het waterbergend vermogen en de 
natuurwaarde van een dak, des te hoger de 
subsidie. En: hoe meer functies het dak vervult, 
des te hoger de daksubsidie. Daarnaast pleiten 
wij voor een eenvoudige en begrijpelijke subsidie, 
die al beschikbaar is vanaf 8 m2 en waarbij de 
behandeling van aanvragen snel verloopt. 

 Maak iconische intensieve daktuinen   
 mogelijk
 Iedere gemeente kent iconische en 
zichtbare daken: plekken die voor mensen 
herkenbaar zijn en typerend zijn voor de plek 
waar ze wonen (bijvoorbeeld een zorginstelling, 
een sporthal of een parkeergarage). Werk samen 
met deze dakeigenaren en maak de realisatie van 
grote iconische multifunctionele daktuinen (mede) 
mogelijk. Deze daken dienen ook als voorbeeld en 
inspiratie voor anderen.

 Eis bij aanbestedingen en nieuwbouw   
 groen/blauwe daken
 We vragen gemeenten om bij nieuwbouw 
actief te sturen op de aanleg van groene en 
waterbergende daken, in combinatie met 
zonnepanelen. Verplicht die bij nieuwbouw, 
boven op de eisen van het bouwbesluit. Neem in 
aanbestedingstrajecten een zodanige beloning 
(puntentoekenning) op, dat de aanleg van groen/
blauwe daken loont. 

1.

2.

               
Verplicht bij aanleg van bedrijventerreinen en 
bedrijfspanden constructies die het gewicht 
aankunnen van groene daken in combinatie met 
waterberging en zonnepanelen – ook bij grote 
daken van bijvoorbeeld hallen of distributiecentra. 
En neem duurzame daken ook op in de 
omgevingsvisie en de omgevingsverordening.

 Verplicht groen/blauwe daken bij   
 omgevingsvergunningen en werk met  
 groene leges 
Verplicht de aanleg van groene daken wanneer 
een omgevingsvergunning verplicht is voor 
bijvoorbeeld schuurtjes, carports en aan- en 
uitbouwen. Stem daarnaast de legesheffing af 
op duurzame ontwikkelingen. Hef bijvoorbeeld 
geen of lagere leges op vergunningaanvragen van 
projecten die een belangrijke bijdrage leveren aan 
de verduurzaming van de gemeente, waaronder 
groen/blauwe daken. 

 Zorg voor een duurzame     
 (gedifferentieerde) rioolheffing 
 Differentieer de rioolheffingen (met name 
rond het deel voor regenwater), zodat eigenaren 
en/of gebruikers van een gebouw of perceel 
maatregelen nemen om dat klimaatbestendig in 
te richten. Iemand betaalt dus minder rioolheffing 
als er meer maatregelen zijn genomen om water 
vast te houden op eigen terrein, waaronder een 
groen/blauw dak. Voor de hoogte van de heffingen 
kunnen bijvoorbeeld het aantal afvoeren op 
iemands dak, het aandeel waterbergend groen 
dak of de verhouding tussen verharding en 
waterberging op een perceel bepalend zijn. Lees 
meer hierover in het WUR-rapport Hemelwater 
belasten of belonen (paragraaf 4.4). Gemeente Son 
en Breugel stuurt met haar belastingen al op water 
vasthouden. Gemeenten die hierover meer willen 
weten, kunnen zich aansluiten bij de Alliantie 
Financiële Prikkels binnen de Green Deal Groene 
Daken.

3.

4.
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https://edepot.wur.nl/385810
https://edepot.wur.nl/385810
https://vng.nl/praktijkvoorbeelden/verordening-op-de-heffing-en-de-invordering-van-rioolheffing-2020
https://vng.nl/praktijkvoorbeelden/verordening-op-de-heffing-en-de-invordering-van-rioolheffing-2020
https://www.greendealgroenedaken.nl/alliantie-financiele-prikkels/
https://www.greendealgroenedaken.nl/alliantie-financiele-prikkels/


               
              Benut meekoppelkansen bij    
 wijkvernieuwing
 Neem het opnieuw ontwerpen van 
daken standaard mee bij projecten rondom 
wijkvernieuwing of renovatieprojecten in de 
openbare ruimte, en betrek bewoners hierbij. 
Werkzaamheden in hun straat of buurt zijn een 
natuurlijk moment voor mensen om mee te doen 
en ook zelf te investeren.

 Maak werk van communicatie en   
 participatie
 Maak geld vrij voor een campagne die zorgt 
voor voorlichting, enthousiasme en ondersteuning 
in het realiseren van projecten. Zorg voor 
ondersteuning van bewoners(collectieven), acties, 
buurtacties/straataanpak, goede informatie en een 
frisse campagne. Betrek energiecoöperaties,
energie- en klimaatambassadeurs bij de aanleg 
van de multifunctionele daken.

 Benut de prestatieafspraken met   
 woningcorporaties 
 Bespreek het creëren van multifunctionele 
daken op woningen van huurders. Benut hiervoor 
de gesprekken met woningcorporaties naar 
aanleiding van de jaarlijks op te stellen prestatie-
afspraken. 

 

 Werk samen met VVE’s aan slimme   
 dakplannen 
 Werk samen met (grotere) VvE’s aan 
het vergroenen van daken in combinatie 
met waterberging en zonnepanelen. Dit 
kan door VVE’s te vragen dit op te nemen in 
hun meerjarenplanning en te zorgen dat zij 
begeleiding krijgen bij begroting en uitvoering. 

     Geef zelf het goede voorbeeld
     En tot slot: geef als gemeente het goede 
voorbeeld en ontwikkel multifunctionele daken op 
gemeentelijk vastgoed. En vergroen bijvoorbeeld 
ook de bushokjes, zoals de gemeente Utrecht 
deed.

 

6.

7.

8.

9.

10.
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Wat vragen we van waterschappen?
               
               Subsidieregeling groen/blauwe daken
 Een groen/blauw dak verbetert niet alleen 
het pand en dak van de eigenaar. Het draagt 
ook bij aan doelen die voor het waterschap 
belangrijk zijn, zoals het bergen van water en 
het voorkomen van wateroverlast en druk op 
het riool. Om groen/blauwe daken te stimuleren 
vragen wij waterschappen om pandeigenaren 
met subsidies te ondersteunen. Hierbij is het 
belangrijk om de regeling eenvoudig te maken, 
aanvragen snel te behandelen, en de kosten 
van dak-scans mee te nemen. We adviseren in 
de subsidieregeling te sturen op waterbergend 
vermogen en biodiversiteit. Dus hoe meer water 
een dak bergt en/of hoe meer biodiversiteit er 
komt, hoe meer subsidie. Zoek en stimuleer ook 
slimme combinaties met energieproductie en 
recreatie. Tot slot kan een waterschap overwegen 
een apart budget te reserveren om iconische 
multifunctionele daktuinen mogelijk te maken.

 RO/watertoets
 Het is belangrijk dat het waterbelang 
vooraf actief wordt meegewogen in alle relevante 
ruimtelijke plannen. Daarom is de watertoets in het 
leven geroepen: de planmaker en het waterschap 
bespreken dan vroegtijdig wat de voorgenomen 
ruimtelijke ontwikkelingen betekenen voor water. 
Krijgt het water ergens minder ruimte, dan is 
compensatie nodig. 

               
Wij vragen waterschappen om binnen het 
proces van de watertoets bij planmakers (vaak 
provincie en gemeenten) actief te sturen op het 
toepassen van begroeide daken met een zo groot 
mogelijke waterberging. Daarbij wordt het dak 
als het ware onderdeel van het watersysteem 
en wordt (gedeeltelijke) compensatie mogelijk. 
Zie voor meer informatie het Handboek van 
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. 
            
    Communicatie en participatie
 Maak budget vrij voor een campagne 
die zorgt voor voorlichting, enthousiasme en 
ondersteuning in het realiseren van projecten. 
Ondersteun bewoners(collectieven), acties, 
buurtacties/straataanpak, goede informatie en 
een frisse campagne. Maak gebruik van bestaande 
netwerken en bewonerscollectieven. 

 Geef zelf het goede voorbeeld
 Tot slot: geef als het waterschap het goede 
voorbeeld en ontwikkel multifunctionele daken op 
eigen vastgoed! 

1.

3.

4.
2.
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https://www.hdsr.nl/info_op_maat/gemeenten/watertoetsproces/
https://www.hdsr.nl/info_op_maat/gemeenten/watertoetsproces/
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Wat vragen we van de provincie?
               
            Zet samen met gemeenten een    
 ondersteuningsstructuur op 
Werk samen met gemeenten in het stimuleren 
en ondersteunen van projecten van 
bedrijven(terreinen) en bewoners(collectieven) 
en inwoners. Maak geld vrij voor een campagne 
die zorgt voor voorlichting, enthousiasme en een 
ondersteuningsstructuur. 

 
 Maak iconische projecten met    
 intensieve daktuinen mogelijk
Door meer intensieve daktuinen mogelijk te maken 
werkt u aan een gezonde, groene, duurzame en 
aantrekkelijke provincie en aan klimaatbestendige 
woningen en gebouwen. Door ontspanning 
en natuur te koppelen aan daken, wordt de 
beschikbare ruimte in steden efficiënter gebruikt. 

 

 Ondersteun gemeenten en andere   
 partijen bij hun initiatieven
Ondersteun gemeenten en andere partijen bij hun 
initiatieven door bijvoorbeeld kennis te delen en te 
werken aan een relevant netwerk.

1. 3.

2.



               
            Nieuwbouw
 Leg bij nieuwbouw standaard groen/
blauwe daken aan. Zorg bij aanleg van 
bedrijventerreinen en bedrijfspanden voor 
constructies die het gewicht aankunnen 
van groen/blauwe daken in combinatie met 
zonnepanelen – ook bij grote daken van 
bijvoorbeeld hallen of distributiecentra.

 
 Renovatieprojecten
 Benut kansen voor groen/blauwe daken 
bij renovatieprojecten. Bij functie verandering van 
kantoren naar woningen neemt de vloerbelasting 
af, waardoor voldoende draagkracht voor een 
duurzaam dak kan ontstaan.

 

 Beleggingsbeleid en regelgeving
 Neem klimaatrisico’s mee in 
beleggingsbeleid. Waterberging en biodiversiteit 
zijn belangrijke onderdelen. Houd rekening 
met gezondheidseffecten en investeer in 
toekomstbestendig vastgoed. Bereid u 
daarmee voor op de gevolgen van striktere 
regelgeving, zoals verplichte verduurzaming van 
kantoorpanden en ander vastgoed.

1. 3.

2.

Wat vragen we van de 
vastgoedsector en ontwikkelaars?
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Wat kunnen wij gezamenlijk doen?

Wanneer u – gemeenten, waterschappen, 
provincie, partijen uit de vastgoedsector en 
ontwikkelaars - de punten uit dit manifest oppakt, 
kunnen wij samen met u een Dakenrevolutie 
realiseren! 

Wat wij kunnen doen
Wij kunnen burgers, bedrijven, woningcorporaties 
en gemeenten enthousiasmeren om daken te 
verduurzamen. We kunnen hen helpen met 
informatie en advies. We kunnen zorgen dat 
er (grote) (voorbeeld)projecten gerealiseerd 
worden. En lobbyen voor beleid dat aanleg van 
multifunctionele daken stimuleert en versnelt.

Marktpartijen kunnen, passend bij een campagne, 
inkoopvoordeel en aanbiedingen in de markt 
zetten. We kunnen via een Groene Dakenfonds 
mogelijk maken dat private partijen financieel 
bijdragen aan iconische groene, multifunctionele 
daken. 



Waarom multifunctionele daken?
               
 Klimaatadaptatie
 De komende jaren zullen we steeds 
vaker te maken krijgen met de gevolgen van 
klimaatverandering, zoals wateroverlast, of 
juist perioden van droogte en hitte. Binnen 
het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie is 
afgesproken dat we de komende 30 jaar onze 
hele leefomgeving aanpassen, zodat we beter 
met dit soort weersextremen kunnen omgaan. 
Het toevoegen van meer groen en het creëren 
van meer ruimte voor (opslag van) water zijn 
belangrijke maatregelen om onze leefomgeving 
klimaatbestendig te maken. Groen/blauwe daken 
kunnen daar een belangrijke rol in spelen.

 Betere waterberging
 In Nederland betalen we jaarlijks 1,2 miljard 
euro voor het zuiveren van rioolwater. Een derde 
daarvan komt onnodig in het riool terecht en 
kost tenminste 400 miljoen euro aan overbodige 
zuivering. Groen/blauwe daken in combinatie met 
het afkoppelen van de regenpijp van de riolering 
zorgen voor het lokaal opvangen van regenwater.

 

 Verbeteren biodiversiteit
 De biodiversiteit kan veel groter, zowel 
in steden als daarbuiten. De toenemende 
verstedelijking (en daarmee gepaard gaande 
‘verstening’) vraagt om groene maatregelen. Er 
is snel meer aandacht nodig voor groen en het 
herstel van biodiversiteit in onze leefomgeving, 
en daarbij bieden dorpen en steden veel kansen. 
Groene daken zorgen voor verbindingen 
waarlangs dier- en plantensoorten zich 
kunnen verplaatsen. Bovendien zorgen ze voor 
leefgebieden voor tal van insecten en andere 
kleine dieren.

 Gezonde dorpen en steden
 Het ontwikkelen van natuur in de stad 
draagt bij aan onze gezondheid. Het dak biedt 
ruimte voor nieuwe natuur in de stad. Daken 
die toegankelijk zijn, bieden extra ruimte om 
te recreëren. Ook kunnen ze bijdragen aan een 
zogenoemde ‘healing environment’ in bijvoorbeeld 
ziekenhuizen en zorginstellingen. In veel 
binnensteden is de lucht te vuil. Groene daken 
dragen bij aan het verminderen van vervuiling 
door o.a. fijnstof. Ze nemen ook CO2 op en hebben 
een geluiddempende werking.

1.

2.

3.

4.
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 Lokale voedselproductie 
 Op de daken kan voedsel, inclusief honing, 
geproduceerd worden voor bijvoorbeeld lokale 
horeca. Daken beplant met een variëteit aan 
waard- en nectarplanten met diverse bloeiperiodes 
bieden voedsel voor bijen en vlinders. De 
waardplanten vormen een essentiële schakel als 
rupsenvoedsel voor de ontwikkeling van ei tot 
vlinder.  

 Tegengaan hittestress
 Bij hittedagen warmt de stad meer op 
dan het buitengebied: het hitte-eilandeffect. Een 
bitumendak kan op een hete dag wel 80 graden 
Celsius worden. Een groen dak warmt op tot 
ongeveer 30 graden Celcius (tot wel 50 graden 
minder dus!). Hoe minder oppervlak in de stad 
opwarmt, hoe koeler de stad blijft.
 

 Voorkomen waterschade 
 Het waterbergend vermogen van groen/
blauwe daken voorkomt waterschade door hevige 
regenval. Relevant voor gebouweigenaren en 
verzekeraars: uit onderzoek van De Nederlandse 
Bank blijkt dat extremere weersomstandigheden 
leiden tot hogere claims bij verzekeraars. 

 Energietransitie
 De energietransitie komt op gang. Met het 
Klimaatakkoord komt er vaart in de uitvoering 
van projecten voor energiebesparing, opwekking 
en opslag van duurzame energie. Dat betekent 
dat veel daken in Nederland de komende jaren 
bedekt zullen worden met zonnepanelen. Dat 
betekent dat we het momentum van de komende 
jaren goed kunnen gebruiken om waar mogelijk 
gecombineerde ‘groene energiedaken’ of 
multifunctionele daken te creëren!

 

5.

6.

7.

8.

https://www.dnb.nl/nieuws/nieuwsoverzicht-en-archief/DNBulletin2019/dnb381614.jsp
https://www.dnb.nl/nieuws/nieuwsoverzicht-en-archief/DNBulletin2019/dnb381614.jsp


Voordelen multifunctionele daken
               
 Een beter rendement van    
 zonnepanelen
Zonnepanelen wekken de meeste energie op bij 
een lagere omgevingstemperatuur. Elke graad 
boven de 25 graden Celsius levert al minder 
rendement op. En een dak (zeker een plat dak) kan 
op een warme zomerse dag zomaar opwarmen tot 
80 graden Celsius. Door de verkoelende werking 
van groene daken presteren zonnepanelen dus 
beter op een groen dak.

 Minder warmtestraling op gebouw
 Groen/blauwe daken kunnen op een 
zomerse dag 90% van de straling van de zon 
tegenhouden, waardoor het binnen minder 
opwarmt. In de winter neemt het warmteverlies 
door een groen dak ook iets af. Door beide effecten 
is minder koeling of verwarming nodig. Een 
groen dak is echter geen vervanging van goede 
dakisolatie.

 Aanjagen innovatieve bedrijvigheid 
 Door aanleg multifunctionele daken, 
omstaat een markt voor bedrijfsleven dat 
innovatieve technieken toepast. Dit zorgt voor 
toekomstbestendige werkgelegenheid.

 

 
 Sociale cohesie
 Door multifunctionele daken aan te leggen 
en vanaf planvorming de omgeving te betrekken, 
verbetert de sociale cohesie in een buurt. 

 Langere levensduur van de    
 dakbedekking
Een bitumen dak veroudert op termijn door het 
zonlicht. Multifunctionele daken beschermen het 
onderliggende dak hiertegen, waardoor het tot 
wel 5 keer langer meegaat.

 Mooi uitzicht
 Tot slot nóg een groot voordeel: een dorp 
of stad met multifunctionele daken is mooier 
dan eentje zonder. Met name het uitzicht vanaf 
hogere woon/werklagen verbetert. Dit maakt ons 
gezonder en gelukkiger! 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Aanvullende informatie

Binnen de Green Deal Groene Daken is veel kennis 
opgedaan en toegankelijk gemaakt. De feiten 
en cijfers over het vasthouden van water, de 
luchtzuiverende werking, de energiebesparing en 
de geluidsreductie staan bijvoorbeeld bij elkaar in 
de factsheet Facts & Values Groenblauwe daken 
(zie ook de infographic). 

Houd ook communicatie vanuit het Nationaal Daken 
Plan in de gaten.

De Handreiking Natuurdaken laat zien hoe je met je 
dak een verschil maakt voor de natuur.

Bron: Green Deal Groene Daken

https://www.greendealgroenedaken.nl/facts-values
https://www.greendealgroenedaken.nl/biodiversiteit/


Colofon

Deze productie is een uitgave van de Natuur- en 
Milieufederatie Utrecht (NMU). De NMU werkt aan 
een mooie en duurzame provincie Utrecht. 

Arthur van Schendelstraat 600
3511 MJ Utrecht
030 2567 350
www.nmu.nl
info@nmu.nl
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