Groene daken in de Slagen
We willen de daken in de Slagen vergroenen
Doe je mee? Meld je dan uiterlijk 25 april a.s. aan!
In navolging van initiatieven in andere wijken, willen wij ook in onze wijk aan de
slag met het vergroenen van de daken. We zien veel ‘kale’ daken van carports,
schuren en uitbouwen. Daar kunnen we met elkaar mooie groene daken van
maken. Hieronder een foto impressie van hoe zoiets er dan uit ziet.

Groene daken:
verlengen de levensduur van het dak (door minder opwarming en geen
blootstelling aan uv-straling).
zorgen voor verkoeling (ca. 4 graden verschil tijdens een hittegolf dus minder
airco kosten en ’s winters minder stookkosten door de isolerende werking).
bieden meer biodiversiteit (trekken bijen, hommels, vlinders, vogels en insecten
aan en zorgen hiermee voor een beter ecologisch evenwicht en helpen de
bijenpopulatie).
zuiveren de lucht door het afvangen van fijnstof (tot 200 gr./jr. per m² groen
dak).
reduceren geluid binnen en buiten.
houden regenwater vast en vertragen daarmee de afvoer van water.
kunnen in combinatie met zonnepanelen de opbrengst van zonnepanelen
verhogen door verkoeling op en rond het dak.
zorgen voor een waardestijging van je woning en verfraaien de buurt.
‘groen’ zien verbetert de gezondheid en vermindert stress voor de mens.

Kortom: groene daken zijn nuttig voor dieren, planten en mensen omdat ze
zorgen voor een gezonde, duurzame en prettige leefomgeving.
Deze actie is onderdeel van de acties van de EnergieRijke Slagen, een initiatief voor en door
bewoners in de Slagen om hun huizen duurzamer te maken en energie te besparen.
Kijk op www.energierijkhouten.nl/mijnbuurt/energierijke-slagen
voor meer info over de andere acties van dit buurtinitiatief.

Wat kost het?
Sedum cassettes - voor uitbouwen en garages. Prijs per m² ca. € 31,17.
Een garage van 17 m² komt daarmee op ca. € 530,Sedum tapijt - voor schuurdak. Prijs per m² ca. € 26,77.
Een schuur van 8 m² komt daarmee op ca. € 214,Deze prijzen zijn onder voorbehoud, afhankelijk van het aantal deelnemers e.d.
Cassettes zijn zwaarder dan tapijt en hebben een groter vermogen water op te
slaan. Ze zijn makkelijker te plaatsen en hergebruik is mogelijk (bijv. bij
vernieuwen van het dak of verhuizing).
Daarnaast is een zgn. constructieberekening en inspectie van het dak nodig.
Mogelijk dat bijv. de huidige bitumen dakbedekking eerst dient te worden
gerepareerd of vernieuwd. Wat de kosten zijn voor constructieberekeningen en
vernieuwing van het bitumen weten we nog niet.
Subsidie?
De gemeente Houten biedt € 25,- subsidie per m² groen dak bij minimaal 6 m²,
met een maximum van € 750,- per aanvraag en “zolang de voorraad strekt”.
Nog meer vragen?
Misschien heb je nog andere vragen of twijfels? Dat snappen we, daarom
organiseren we een digitaal vragenuurtje. Dan komen ook het onderhoud
(onderhoudsarm!), het aanleggen, het subsidie aanvraagtraject en technische
informatie aan bod.
Woensdagavond 11 mei a.s. zijn wij online om meer informatie te geven en je
vragen te beantwoorden. Meld je aan door een e-mail te sturen naar
deslagen@energierijkhouten.nl.

Doe je mee? Meld je dan uiterlijk 25 april a.s. aan!
Aanmelden: Laat uiterlijk 25 april a.s. weten of je belangstelling hebt voor een
groen dak door een e-mail (onder vermelding van groene daken slagen) te
sturen naar deslagen@energierijkhouten.nl. Bij voldoende interesse gaan we
verdere stappen zetten.
Informatiebijeenkomst: Laat uiterlijk 25 april a.s. weten of je deel wilt nemen aan
de online bijeenkomst op woensdag 11 mei a.s. van 19.30 tot 21.00 uur door een
e-mail (onder vermelding van groene daken slagen) te sturen naar
deslagen@energierijkhouten.nl.
Je ontvangt dan een link voor de online bijeenkomst via zoom.
Collectieve inkoop: Van mei tot en met augustus gaan we afspraken maken met
leveranciers. Door gezamenlijke inkoop willen we kosten besparen.
Grote leg dag: Ons idee is om op 24 september a.s. met elkaar de daken te gaan
vergroenen (of dat te laten doen). We sluiten af met een gezellige borrel!

Wij nodigen je van harte uit om mee te doen met ons!
Annemartine, Petra en Jeroen

mail: deslagen@energierijkhouten.nl

www.energierijkhouten.nl/mijnbuurt/energierijke-slagen

