WELKOM
GROENEDAKENJACHT

Haal alles uit
je dak
Regentesse-&
Koningsplein

HITTE IN DE STAD
Gewenste
oplossingen

Verandering
klimaat
onze stad
warmt op

Bron: Universiteit Wageningen

INVENTARISATIE DAKEN REGENTESSE- EN KONINGSPLEIN
Er zijn veel schuurtjes in uw straat
De platte daken zijn erg geschikt
Met start van een groendak op jouw
schuur kan je het verschil maken

50% minder
wateroverlast
en
mooi uitzicht

GRIJS DAK VERSUS

GROENDAK

Nadelen grijze daken

Voordelen groene daken

Grijze dakbedekking warmt op tot 80
graden. Meeuwen broeder hier graag op.

Groendak koelt het dak naar 30 graden. De temperatuur in
de omgeving wordt ook koeler. Weert ook meeuwen.

Zon en straling beschadigt de dakbedekking.

Dak wordt beschermt en verdubbeld levensduur dak. U
heeft 5% hoger rendement op uw zonnepanelen en
vermeerderd de waarde van uw pand.

Water kan niet goed weg er ontstaat
wateroverlast bij hoosbuien.
Een grijsdak draagt niet bij aan biodiversiteit.

50% Regenwater wordt gebufferd en daardoor 50% minder
water. Het riool wordt minder belast en wateroverlast.
Groendak verhoogt de biodiversiteit.
Dit hebben we nodig voor goed eco systeem.

Waarom?

Groendak neem CO2 en fijnstof op.
Maakt lucht schoner. Goed voor uw gezondheid.

VOORBEELD 2.000M2 BIODIVERS DAK MUSEON

NIEUWE
BIJENSOORT
OP HET DAK
ONTDEKT!
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BESTAANDE SITUATIE
Met z'n allen kunnen we het verschil maken
voor een gezonde woonwijk 🍀🌻
Maar hoe pak je dat aan?

HOE?

1. Vandaag starten we met algemene
informatie over groene daken met
uitleg onze GROENEDAKENJACHT
campagne.
2. We maken een inventarisatie wie er
mee doen in jullie straat.
3. Geef je vrijblijvend op als je interesse
hebt.
4. We maken een afspraak op locatie
met onze groendakcoach.
5. Tijdens dat gesprek worden de
verdere ins en outs met u besproken.

MOGELIJK TOEKOMSTBESTENDIGE BUURT
Met z'n allen kunnen we het verschil
maken voor een gezonde woonwijk 🌻

WAT?

1. Kosten groendak bruto op
Schuur € 50 - € 65/m2
woonhuis € 65 - € 95/m2
2. Subsidies 55%
3. Kosten netto op
schuur € 25 - € 40/m2,
woonhuis € 45 - € 95/m2
4. Op een schuur is meestal geen
vergunning nodig.
5. Worden er constructie
werkzaamheden uitgevoerd dan
is wel een vergunning nodig.

VOORBEELD GROENDAK & ZONNEPANELEN

DUBBELE
WINST?
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VERVOLG AANPAK
Maar hoe pakken we het aan? 🍀🌻
1. Je kunt aangegeven of je interesse hebt om aan de slag te
gaan met een groendak.

HOE?

2. Stuur daarvoor een mail.
3. We nemen contact met je op voor een onafhankelijk gesprek met
een groen dakcoach.
4. Liever meteen aan de slag met leveranciers? Dan zetten we je
daarvoor op het juiste spoor.
5. We streven ernaar de gesprekken vanaf week 46 bij jouw thuis in te
plannen (corona-proof uiteraard).
6. Samen met de groendak coach vraag je offertes aan en beoordeel je
ze samen als je dat wilt.
7. Als je de opdracht aan een leverancier hebt gegeven neemt die het
stokje over.
Bij interesse graag uw gegevens mailen: Anouk@duurzaamdenhaag.nl

