
Servicepunt 
Duurzame daken



Wie zijn wij?

Ieke Benschop

Projectleider Programma 

Duurzame Daken - NMU

Woonachtig in Utrecht, trotse 

eigenaar van groen op m’n dak

Daan Zaat

Mede eigenaar Solar Sedum

Maakt daken met zon en groen 

mogelijk!



Servicepunt 
Duurzame daken

Gelanceerd
Ma 22 februari jl

Voor buurt-
initiatieven en 
bedrijven
(scholen, zorg-
instellingen etc)

Gelanceerd op 
22 februari jl

Gefinancierd 
door Provincie 
Utrecht



Waarom?

Integrale blik op het dak

56 km2 plat dak in provincie Utrecht! 

Meerdere opgaven te combineren:

• Meer groen (biodiversiteit)

• Waterberging, verkoeling (klimaatadaptatie)

• Duurzame energie / isolatie (energietransitie)

• Meer gebruiksruimte

• Mooi uitzicht, welzijn

Goede voorbeelden realiseren + inspiratie bieden

Opschaling!

Past binnen 
doelstellingen 
Provincie Utrecht



Wat? ..’meer dan alleen zon’



Hoe dan?

Servicepunt Duurzame Daken

Lobby tbv gemeentelijke verkiezingen

Oproep gemeenten Duurzame Daken Visies

Onderzoek wenselijkheid en haalbaarheid 

Fonds Duurzame Daken



Wat?   ‘Relevante info om te kunnen starten’



Wat?  ‘Goede voorbeelden - individueel’



Wat?  ‘Goede voorbeelden – collectief’



Wat?  ‘Veel gestelde vragen’



Wat?  ‘Veel gestelde vragen’



Wat?  ‘Veel gestelde vragen’



Wat?  ‘Veel gestelde vragen’

Wat helpt?
- Substraatdikte > 10 of 15 cm
- Reliëf aanbrengen
- Combinatie van vetplanten, grassen, 

hoge, bloeiende kruidachtige 
planten en dwergheesters 

- boomstammen, insectenhotels, 
ondiepe dakvijvers of stenenstapels.



Wat?  ‘Veel gestelde vragen’



Wat? ‘Subsidies’

GEMEENTEN

Utrecht

Nieuwegein

Stichtse Vecht

Houten 

Lopik

Oudewater

Soest 

Baarn

Woerden

WATERSCHAPPEN

HDSR / Stichtse 

Rijnlanden

- voor collectieven -

PROVINCIE UTRECHT

Verwacht na de zomer

groen blauwe projecten 

(waaronder daken)

voor grotere projecten 

en collectieven
Nieuw!!



Wat?  ‘Bewonersinitiatieven..’

Grote diversiteit:

• Buren in oude wijken - toekomstige buren in nog te bouwen wijken

• Schuurtjes, garages, fietsenstallingen en daken van derden in de wijk

• VvE’s & huurders van woningcorporaties

Praktisch:

• Voor schuurtjes, garages: vaak verwijzing naar marktpartijen, die doen 
inschatting draagkracht dak en maken offertes

• Voor initiatieven in gemeente Utrecht: subsidieregeling groene daken 
(vergoedt ook kosten constructieberekening!)

• Voor huurders (soms gedeeld dak met VvE): meedenken met aanpak, 
contact met gemeente, waterschap, woningcorporatie

• Gratis adviezen (constructieberekening & quickscan)



Wat?  ‘en heel concreet: gratis adviezen!’

voor 15 bedrijven, 2 bedrijventerreinen en 20 buurtinitiatieven

Voorwaarde: minimaal 10 buren en investeringsbereidheid

Invulformulieren online  



Wat?  ‘en heel concreet: gratis adviezen!’

Constructieberekening

Gem. Utrecht vergoedt deze kosten

Basisregel: grind -> sedum mogelijk

Quickscan



Wat?  ‘en heel concreet: gratis adviezen!’

Koppeling met Servicepunt Energie Lokaal

• Wanneer betrokkenheid van energiecoöperaties 

• uitgebreidere quickscan mogelijk waarin businesscase zon ook uitgewerkt



Wat?  ‘lijstje met bedrijven’ (met referenties)



Wat?  ‘En hoe moet dat dan?’

Meerdere instructiefilmpjes staan online.  Hierbij de stappen uit 
filmpje van Sempergreen (aanleg lichtgewicht groendak):

Maak het dak 
schoon



Wat?  ‘En hoe moet dat dan?’
Wortelwerende 

folie



Wat?  ‘En hoe moet dat dan?’ Drainagelaag



Wat?  ‘En hoe moet dat dan?’
Grind langs de 

randen



Wat?  ‘En hoe moet dat dan?’

Substraatrol = 
minerale wol

Alternatief = 
zakken substraat

Substraatrol



Wat?  ‘En hoe moet dat dan?’ vegetatiematten



Wat?  ‘En hoe moet dat dan?’ Grind en water



Wat?  ‘Variatie in het groen’



Wat?  ‘En isolatie van je dak?’

JA!

Als je toch aan de slag 
gaat met je dak, 
overweeg dan ook 
isolatie!



Vragen?  ‘We helpen graag verder!’



Contact

Ieke Benschop
i.benschop@nmu.nl
06-16 878 023

mailto:j.van.bree@nmu.nl

