
Doe mee! Kleur je dak 
groen, blauw, geel of rood!



Waarom?

Op het dak kun je:

• Meer groen creëren (biodiversiteit)

• Water bergen & zorgen voor verkoeling 
(klimaatadaptatie)

• Duurzame energie opwekken & energie 
besparen (energietransitie)

• Meer gebruiksruimte en mooi uitzicht creëren 

• Welzijn verhogen



Waarom?

We hebben 56 km2 dak in provincie Utrecht!

Waarvan een groot deel plat en nog onbenut

In onze wijk hebben we ..…..

“We hebben iedereen nodig om de gebouwde 

omgeving leefbaarder te maken, groener en beter 

bestand tegen de gevolgen van klimaatverandering..”

Past binnen 
doelstellingen 
Provincie Utrecht



Wie zijn wij?

Voorstellen initiatiefgroep



Wat zijn onze doelen

We willen zelf onze daken verduurzamen

We willen jullie enthousiasmeren mee te doen 

We willen jullie ontzorgen

En zo hopen we op schaalgrootte

.. met inkoopvoordeel!



Hoe willen we dat doen? 

1. Informeren - dat doen we nú!

2. Inventariseren interesse en mogelijkheden

3. Keuzes voorleggen

4. Offertes aanvragen

5. Leverancier kiezen

6. (Indien van toepassing) subsidie aanvragen

7. Aanlegdag voorbereiden en coördineren



Informeren

Veel informatie op: https://www.nmu.nl/servicepunt-duurzame-daken/

https://www.nmu.nl/servicepunt-duurzame-daken/


Bijv:  Goede voorbeelden - individueel



Bijv:  Goede voorbeelden – collectief



Bijv:  Veel gestelde vragen



Bijv: 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)



Hoe willen we dat doen? 

1. Informeren

2. Inventariseren interesse en mogelijkheden

3. Keuzes voorleggen 

(extensief groen, intensief groen, groen icm zonnepanelen)

indien groot (gezamenlijk) dak: waterberging, terrasfunctie

4. Offertes aanvragen

5. Leverancier kiezen

6. (Indien van toepassing) subsidie aanvragen

7. Aanleg voorbereiden en coördineren

8. Aanleggen



Naast de eerder genoemde voordelen:

- Langere levensduur dak 2 x (50 jr ipv 25)

- Koelende werking bij warm weer 4 graden

- Zuiverende werking lucht, zuurstof

- Hoger rendement zonnepanelen + 4 tot 15%

- Waarde vastgoed omhoog



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

Biodiversiteits-
pakket 
(min.  6 m2)



Welke soorten zijn er?

Extensief groen

Intensief groen

Groen met geel

(slim) blauw

Lichtgewicht – bergt 30 liter / m2 – vaak mineraalwol
Sedum: mos en vetplantjes – matten of cassettes

Zwaarder  - meer waterberging – substraat (met o.a. lava)
Natuurdak, gevarieerder beplanting; kruiden - pluggen

Groen onder panelen (fungeert als ballast!)
Vegetatie aangepast aan zon + schaduw

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



Aanleg instructie

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

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


Inventariseren interesse en mogelijkheden

1. Als je mee wilt doen, of dit overweegt, mail ons

- uiterlijk datum

- op speciaal aangemaakt mailadres, bijvoorbeeld

groengroepwijk@gmail.com

2. Wij sturen mail met vragen

3. Beantwoord onze mail voor  datum

mailto:groengroepwijk@gmail.com


Inventariseren interesse en mogelijkheden

Wat we van je willen weten:

1. Naam

2. Adres

3. Type dak (woning, uitbouw, schuur, etc)

4. Oppervlakte 

5. Foto en schets

6. Voorkeur / keuze product (bedenk of je je buren keuze wilt bieden)

7. Ondertekend toestemmingsformulier tbv aanvraag subsidie



Planning

1. Informeren

2. Inventariseren interesse en mogelijkheden

3. Keuzes voorleggen

4. Offertes aanvragen

5. Leverancier kiezen

6. (Indien van toepassing) subsidie aanvragen

7. Aanlegdag voorbereiden en coördineren

8. Aanleggen

vandaag - datum

tussen nu en datum

datum

datum

datum

datum

datum

datum



Contact NMU

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

Contact

….
….@.. . ..
06- ……..

mailto:j.van.bree@nmu.nl
mailto:j.van.bree@nmu.nl









