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Even voorstellen
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Woonachtig in Utrecht, trotse 

eigenaar van groen op m’n dak



Even voorstellen

En sinds deze week ook trotse 

aanjager van twee in groen 

getransformeerde 

parkeerplekken



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 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



Want ..  meer groen..



Want ..  waterberging



Want ..  duurzame energie 

Foto: Solar sedum



Want ..  meer gebruiksruimte

Foto: MetropolderCompany



En verder ook nog: 

- Langere levensduur dak 2 x

- Koelende werking bij warm weer 4 graden

- Zuiverende werking lucht, zuurstof

- Hoger rendement zonnepanelen + 4 tot 15%

- Waarde vastgoed omhoog



Wat? ..’ dus multifunctioneel’



Hoe dan?

Servicepunt Duurzame Daken

Lobby tbv gemeentelijke verkiezingen

Oproep gemeenten Duurzame Daken Visies + Duurzame Daken Kansenkaart

Onderzoek wenselijkheid en haalbaarheid Fonds Duurzame Daken



Wat?   ‘Relevante info om te kunnen starten’



Wat?  ‘Goede voorbeelden - individueel’



Wat?  ‘Goede voorbeelden – collectief’



Wat?  ‘Goede voorbeelden – innovatief’

Groenteteelt in kas op 
dak?



Wat?  ‘Veel gestelde vragen’



Een aantal ‘Veel gestelde vragen’

Welke soorten zijn er?

Wat kost het?

Wat weegt het?

Wat vergt het aan onderhoud?

Welke materialen worden gebruikt?

Welke lagen bestaat het uit?

Kan ik het zelf?



Welke soorten zijn er?

Extensief groen

Intensief groen



Welke soorten zijn er?

Extensief groen

Intensief groen

Groen met geel

(slim) blauw

Lichtgewicht - 30 liter / m2 – vaak mineraalwol
Sedum: mos en vetplantjes – matten, cassettes
55 kg / m2 waterverzadigd

Zwaarder  - meer waterberging – substraat
Natuurdak, gevarieerder beplanting; kruiden - pluggen
80 kg / m2 waterverzadigd

Groen onder panelen
Vegetatie aangepast aan zon + schaduw
10-20 kg / m2 panelen + 20-50 kg /m2 groene ballast

Infiltratiekratten onder het groen / gele dak



Wat kost het?

Extensief groen

Intensief groen

Groen met geel

(slim) blauw

Vanaf   40,- / m2

Vanaf  80,- / m2

Kosten panelen + kosten groen

Vanaf 80,- / m2 oplopend tot 160,- / m2



Wat weegt het?

Extensief groen

Intensief groen

Groen met geel

(slim) blauw

55 kg / m2 waterverzadigd

80 kg / m2 waterverzadigd

10-20 kg / m2 panelen + 20-50 kg /m2 groene ballast

100 a 200 kg / m2



Wat vergt het aan onderhoud?

Extensief groen

Intensief groen

Groen met geel

(slim) blauw

Weinig
1 a 2 keer / jaar bemesten

Afhankelijk van plantkeuze
water geven, bemesten, snoeien, onkruid wieden

Weinig
1 a 2 keer / jaar bemesten

Jaarlijks onderhoud



Welke materialen worden gebruikt?

Extensief groen

Intensief groen

Groen met geel

(slim) blauw

Mineraalwol (steenwol) 
Ecomat (oude matrassen)
Drainagelaag: plastic

Substraat (met lava of gerecycled materiaal)
Drainagelaag: plastic (of perzikpitten?)

Substraat (met lava of gerecycled materiaal)
Drainagelaag: plastic (of perzikpitten?)

Jaarlijks onderhoud
Drainagelaag: plastic (idem)



Welke lagen bestaat het uit?

Bron: Metropolder Company



Kan ik het zelf?

Extensief groen

Intensief groen

Groen met geel

(slim) blauw

Ja

Ja

.. nee?

nee



Wat? ‘Subsidies’

GEMEENTEN

Utrecht

Nieuwegein

Stichtse Vecht

Houten 

Lopik

Oudewater

Soest 

Baarn

Woerden

WATERSCHAPPEN

HDSR / Stichtse 

Rijnlanden

- voor collectieven -

PROVINCIE UTRECHT

In oktober 1,6 mln

groen blauwe projecten 

(waaronder daken)

voor grotere projecten en 

collectieven
Nieuw!!



Wat?  ‘lijstje met bedrijven’ (met referenties)



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?  ‘gratis – tenzij…’

Constructieberekening Quickscan



Wat?  ‘en heel concreet: gratis adviezen!’

Koppeling met Servicepunt Energie Lokaal

• Wanneer betrokkenheid van energiecoöperaties 

• uitgebreidere quickscan mogelijk waarin businesscase zon ook uitgewerkt



Aanleg instructie

https://www.sempergreen.com/nl/oplossingen/groene-
daken/installatie/lichtgewicht-groendak

https://www.sempergreen.com/nl/oplossingen/groene-daken/installatie/lichtgewicht-groendak


Vragen?  ‘We helpen graag verder!’



Contact

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

mailto:j.van.bree@nmu.nl

