
Met financiële steun van

Hoe realiseer ik een groen dak?

Een groen dak kent vele voordelen en is een beproefd concept. Ook voor Houtenaren. In mei 2021 
leidde een samenwerking tussen Inge Luyten, Carl van Heijst en groen leverancier TOPGROEN uit 

Utrecht met een subsidie van het Duurzaamheidsfonds Houten tot de aanleg van 320 m2 groen dak 
bij 30 huishoudens. Bekijk het filmpje van dit Houtense Daken Kleuren Groen project op: 

www.tinyurl.com/houtengroen

Een groen dak: help de natuur en bespaar geld

Bronnen: 1, 2, 3: Stichting RioNed - Handboek voor de watervriendelijke 
tuin, 4: WUR Wageningen - Groen: goed voor de gezondheid, 5: Kennislink 
- Fijnstofreductie door groene daken schromelijk overschat, 6: Duurzaam 
gebouwd - De zin en onzin over groene daken

Onderzoek de financiële haalbaarheid
Een groen dak begint vanaf +/- €40,00 per m2. 
De aanleg is niet moeilijk. Overweeg deze zelf 
te doen om arbeidskosten uit te sparen. Bekijk 

of je gebruik kunt maken van subsidies
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Onderzoek de technische haalbaarheid 
Kan je dak het extra gewicht aan? Een groen 

dak weegt minimaal 40 kilo per m2. Raadpleeg 
een dakdekker, aannemer of in uitzonderlijke 

gevallen een technisch keurder
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Selecteer leverancier 
Verminder CO2 uitstoot door lokaal te kopen. 
Vraag na of jouw leverancier bijvoorbeeld bij 
Sempergreen te Odijk koopt (Gem. Bunnik)
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Realiseer – Een beknopt stappenplan
1. Leg anti-worteldoek, 2. Plaats 

hemelwaterafvoer, 3. Leg drainagerollen, 4. 
Leg substraatrollen, 5. Leg het sedum. Al je 

materiaal wordt als pakket geleverd. Een dak 
van 10 m2 is in 4 uur aangelegd.  

Bekijk www.tinyurl.com/vergroen 
voor een instructievideo
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Meer biodiversiteit 1

Trekt bijen, vlinders en vogels 
aan. Helpt de bijenpopulatie

Minder wateroverlast 2

Afgifte van regenwater aan het 
riool gebeurt geleidelijk

Isoleert 3

Verhoogt het comfort en het 
rendement van zonnepanelen. 
Verlaagt stook- en aircokosten

Minder stress 4

Verlaagt stress en wordt door 
velen als verfraaiing van de 
buurt beschouwd

Zuivert de lucht 5

Zij het in kleine mate, de 
omgevingslucht wordt gezuiverd 

Verlengt levensduur dak 6

Door minder opwarming van 
het dak en geen blootstelling 
aan Uv-straling


