Meer met groene daken
Winst stapelen op het dak

De Dakakker, Rotterdam

Slim ingerichte groene daken hebben veel voordelen.

opvolgers van traditionele sedumdaken. Zo creëren

Ze houden gebouwen koeler, produceren energie,

we winst voor meerdere partijen: waterschappen,

reduceren geluid binnen en buiten, vangen fijnstof

gemeenten, huiseigenaar, gebruiker, verzekeraar

af en houden regenwater vast. Ook kunnen groene

en/of hypotheekverstrekker. Over het stapelen van

daken zorgen voor meer vierkante meters om te

winst op het dak gaat de Green Deal Groene Daken.

werken en elkaar te ontmoeten. Een groen dak gaat

Zo ontginnen we het daklandschap en transformeren

twee keer zo lang mee en kan de lokale natuurwaar-

we de gebouwde omgeving tot een gezonde en groene

de versterken. Deze multifunctionele daken zijn de

leefomgeving.

Multifunctionele daken
waterdaken

natuurdaken

• Houden hemelwater vast en voeren vertraagd 		

• Bieden nestgelegenheid en voedsel aan bijen,

af o.a. met dynamische sturing

vlinders en vogels

• Minder piekbelasting voor riool en op straat

• Hoge vegetatie zorgt voor zuivering van de lucht

sociale daken

energiedaken

• Zorgen voor meer gebruiksruimte

• Verkoelen met 75% besparing op airco-kosten
• Verkoelen buiten ca 4 graden tijdens hittegolf
• Geven 10% meer rendement aan zonnepanelen

Kansen voor groene daken

Geschiktheid van daken
waarschijnlijk ongeschikt
waarschijnlijk geschikt
zeer waarschijnlijk geschikt

www.atlasnatuurlijkkapitaal.nl

Green Deal Groene Daken
Binnen de Green Deal Groene Daken onderzoeken bedrijven, gemeenten, waterschappen, financiële partijen
en kennisinstellingen samen succesvolle routes om groene daken landelijk te stimuleren.
De partners werken samen aan:
• Facts & Values – feiten en waarden van groene daken
• Mindset – van duur of ingewikkeld naar duurzaam en slim!
• Belastingvoordelen voor groene daken – gedifferentieerde heffingen voor percelen
en gebouwen om klimaatadaptie te stimuleren
• Gebouwlabels – het meenemen van groene dak prestaties in gebouwlabels
• Biodiversiteit – meer natuurwaarde met een concrete handreiking voor dakaanleggers
• Omgevingswet - inventariseert kansen invoering nieuwe omgevingswet
• Natuur technische innovatie - bevordert kennisdeling en –ontwikkeling
voor innovatie van daken
• Onderwijs en Onderzoek - inspireert en schoolt leerlingen en studenten
voor toekomstige dakuitdagingen

Green deal
GROENE DAKEN

De Green Deal Groene Daken wil voorjaar 2019 door als onafhankelijk landelijk platform multifunctionele daken.

Meer informatie
Doe mee en ontgin met ons het daklandschap: info@greendealgroenedaken.nl | www.greendealgroenedaken.nl
Meer over groene daken: www.multifunctioneledaken.nl
Kansen voor groene daken: www.atlasnatuurlijkkapitaal.nl
Gemeenten Almere - Amsterdam - Eindhoven - Enschede - Rotterdam - Son en Breugel - Tilburg

Leven op Daken - Mastum - Nelen & Schuurmans - Optigroen - Sempergreen - Van der Tol - ZinCo
Kennisorganisaties Amsterdam Rainproof - Vereniging GDO - NIOO - Roof Update - Stichting Groenkeur VIBA-Expo - de Vlinderstichting - Vogelbescherming
Rijksoverheid Ministerie Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit - Ministerie Infrastructuur en Waterstaat
© Green Deal Groene Daken, 2018

ontwerp: www.lawine.nl

Waterschappen Aa en Maas - Amstel Gooi en Vecht - De Dommel - Vechtstromen | Provincie Noord-Brabant
Koepels VBB - VEBIDAK - Branchevereniging VHG | Bedrijven Atelier Groenblauw - BDA - BTL - Carlisle -

