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Verbeter de 
wereld

met je dak!



De tuinen van Babylon

Al zo vroeg als 600 v. Christus is de 
mens begonnen met de 
ontwikkeling van verticale tuinen en 
tuinen op hoogte (daktuinen)

Zelfs in deze tijden werd begrepen 
dat je wel ruimte op de aarde in 
beslag kunt nemen, maar je deze 
ook weer zo functioneel mogelijk 
terug kunt geven en daar zelf ook 
nog eens voordeel uit kunt halen…



De moderne 
variant

De laatste jaren zijn 
vergelijkbare daktuinen 
en terrassen weer 
helemaal in opkomst. 
Natuurlijk in een nieuw 
jasje.

Inmiddels zijn er vele 
voorbeelden over de 
wereld te vinden…









En nu wij…

Dit zijn allemaal prachtige voorbeelden en natuurlijk ligt dit ver buiten de mogelijkheden 
van jouw en mij. En juist daar ligt de passie van Babylon Daken. Wij willen, samen met jou, 

de hele wereld verbeteren en bieden duurzame dak oplossingen voor iedereen.

Groendak Wit (reflectie) dak Gebruiksdak Waterdak



Waarom?

Duurzame daken hebben vele voordelen, 
maar misschien is de belangrijkste reden
wel de basis…
Bij elk gebouw ontneem je een stukje natuur
van de wereld. Wat is er nu mooier dan dit
stukje zo goed mogelijk weer aan de wereld
terug te geven…



• Duurzame daken worden minder warm dan traditionele daken. 
Hierdoor stralen de daken minder warmte uit en dit helpt tegen
stedelijke opwarming en daarmee de opwarming van de aarde



• Groene daken en waterdaken vangen water op. Een deel van het 
water verdampt of wordt opgedronken en de rest komt gefaseerd in het 
riool terecht. Dit helpt tegen overstromingen en verlaagt de druk op het 
rioolsysteem



• Groene daken zorgen voor biodiversiteit en creëren groene eilandjes
in de gebouwde omgeving. Het redmiddel voor insekten en hard nodig
tegen het groeiende probleem van de bijensterfte.



• Een groendak is als een deken over je huis. Het werkt hetzelfde als
een grotwoning. De binnentemperatuur wordt gestabiliseerd. Hierdoor
is de binnenruimte zomers koeler en blijft deze ´s winters langer warm.



• Witte daken reflecteren. Hierdoor blijft de binnenruimte koeler en 
gaat het dak langer mee. Deze daken zijn ook uitermate geschikt voor
zonnepanelen, ventilatie en koelingssystemen. Door de lagere
omgevingstemperatuur leveren de zonnepanelen tot 15% meer energie
en wordt het stroomverbruik van overige installaties tot 20% 
verminderd.



• Natuurlijk letten we ook op de kleintjes. Een duurzaam dak gaat veel
langer mee dan een traditioneel dak. Tot wel twee keer zo lang. Dit
bespaart veel geld, maar zorgt ook voor minder afval, transport en 
productie!



Ontwerp en advies



Uitvoering



Onderhoud



Voorbeelden











Circulaire en biobased daken







Mogelijkheden



Sedummix



Sedum-
kruidenmix



Sedum-gras-
kruidenmix



Wildflower



Wit / 
Reflectiedak



Energiedak



Waterdak



Terrasdak



Dakpark



Combinatie
daken



Hellende
daken



Hoe verbeter jij de wereld met je dak?

Wij vertellen je graag wat voor jou de mogelijkheden 
zijn!

www.babylondaken.nl info@babylondaken.nl

Al overtuigd?

http://www.babylondaken.nl/


Hoe combineer je een groendak 
met zonnepanelen?



● Solar Sedum
● Groene daken
● Groen dak met zonnepanelen
● Aandachtspunten
● Voorbeelden
● Vragen

Overzicht



Missie:
Oplossingen bieden om een brede duurzame waarde te creëren

Overkoepelend Doel:
Wij voorzien elke straat van een Solar Sedum dak voor 2030

Solar Sedum



Betrokken en behulpzaam

Verantwoord

Passie voor duurzaamheid

Waardes Solar Sedum



● Verlenging levensduur dakbedekking
● Biodiversiteit → subsidie
● Verhogen luchtkwaliteit
● Isolatie? Koeling!
● Waterbuffering → subsidie
● Onderhoudsarm
● Geluidsdemping

Groene daken – de voordelen



Groene daken – opbouw



Groene daken - geplugde daken 



● Prijs versus kwaliteit
● Terugverdientijd versus rendement
● Garanties → 25 jaar
● Duurzaamheid

Zonnepanelen 



● Hoger rendement (4 tot 15%)
● Het gehele dakoppervlak benut
● Duurzame ballast voor de panelen
● Hogere biodiversiteit

Groene daken + zonnepanelen



● Draagkracht >140 kg
● Voldoende ruimte
● Tot 8° hellend dak

Aandachtspunten



Testopstelling



Use case → Limburg



Use case → Utrecht



Use case → Amsterdam 



Use case → Universiteit Leiden



Vragen?



Groene daken

Waarom vindt de gemeente meer groen op de daken belangrijk, en welke 
subsidie heeft de gemeente hiervoor beschikbaar?

Ronald Loeve

14 maart 2023
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• Subsidie: afkoppelen van de regenpijp of een 
groen dak

• Waarom?
• We kunnen samen iets doen
• Voordelen
• Het stappenplan
• Meer informatie

Inhoud
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• Voor het afkoppelen van de regenpijp van het 
riool met vuil water. Zo komt het schone 
regenwater niet bij het vuile water terecht.

• Voor de aanleg van een groen dak 

• Je kan per dakoppervlak gebruikmaken van 
één van deze regelingen

Subsidie

Foto: GAW | stichting RIONED
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• Steeds vaker hevige regenbuien en lange 
droge periodes

• Het regenwater past niet meer in het riool, dit 
zorgt voor wateroverlast

• Droogte 
• Minder grondwater, slecht voor onze 

omgeving

Waarom?



Door minder regenwater af te voeren via het gemengde riool en 
meer regenwater vast te houden op de plek waar het valt
• De gemeente legt een gescheiden rioolstelsel aan
• Jij kan de regenpijp afkoppelen van het gemengde riool of een 

groen dak aanleggen. Je krijgt hiervoor subsidie van de 
gemeente

Zo wordt jouw omgeving
minder kwetsbaar voor 
wateroverlast en droogte
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Samen iets doen



• Minder kans op schade of wateroverlast
• Minder schade zorgt voor minder kosten
• Het rioolstelsel werkt beter en efficiënter

Extra voordelen van een groen dak: 
• Meer verkoeling in de zomer (binnen)
• Geluidsisolatie (binnen)
• Goed voor de biodiversiteit
• Gaat gemiddeld een stuk langer (circa 20 jaar) mee 

dan een traditioneel dak
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Voordelen
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www.stichtsevecht.nl/regenwatersubsidie
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Meer informatie 



Leg een geveltuintje aan
• Je hoeft daarvoor geen toestemming te vragen. Er zijn wel enkele voorwaarden en 

spelregels. 
• Lees meer op www.stichtsevecht.nl/groenzelfdoen

69

Klimaatbestendig

http://www.stichtsevecht.nl/groenzelfdoen


Wip wat tegels uit je tuin
• Stichtse Vecht doet mee aan het NK Tegelwippen. Wip je mee? 
• Inspiratie en tips op www.nk-tegelwippen.nl

70

Klimaatbestendig

http://www.nk-tegelwippen.nl/


Maak je tuin klimaatklaar
• Groene tuinen vangen de klimaatveranderingen veel beter op dan stenen tuinen. 
• Voor elke tuin zijn er mogelijkheden. 
• Kijk voor inspiratie op www.klimaatklaar.nl/jij/
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Klimaatbestendig

http://www.klimaatklaar.nl/jij/


• Heb jij een goed idee om je buurt samen met buurtgenoten klimaatbestendig te 
maken? 

• Wij horen graag van je. 
• Stuur een e-mail naar klimaatbestendig@stichtsevecht.nl
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Goed idee?

mailto:klimaatbestendig@stichtsevecht.nl
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Vragen



DANK

Voor jullie 
aanwezigheid! 
Alex Daniel en Ieke Benschop, NMU  
14 maart 2023



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

mailto:j.van.bree@nmu.nl
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