
het dak op!
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wie huurt een woning?



wie huurt een woning?

wie heeft geen plat dak op wo-
ning of schuur?



wie huurt een woning?

wie heeft geen plat dak op wo-
ning of schuur?

wie heeft geen groen dak?



ons klimaat verandert....



de intensiteit van extreme regenbuien in de zomer neemt toe



de neerslag in de winter neemt toe



de zeespiegel blijft stijgen



de temperatuur blijft stijgen



wat kunnen we doen?moeten
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we moeten ons aanpassen!
= adaptatie



hitte verminderen

slim met regenwater omgaan





wadi’s aanleggen

regenwater opslaan onder verharding

aanleg van regentuinen

meer bomen planten

meer groen

minder verharding

etcetera



maar....



regio kent hoge grondwaterstanden



er is niet altijd ruimte



het dak op!



ruimte voor groen en water



hoe krijgen we jou (en mij) zover?



verleiden

“what ’s in it for me?”



extra buitenruimte



ook voor werknemers



mooier uitzicht



dakbedekking gaat langer mee



grotere biodiversiteit en helend effect



zonnepanelen op groene daken 
kennen een hoger rendement 

dan op bitumen daken



meer comfort in je woning



lagere omgevingstemperaturen 
op hete zomerdagen



het waterschap betaalt mee aan een 
groen dak

individueel: 25% van de 
kosten tot een maximum van 

€5.000

gezamenlijk via vereniging: 
35% van de kosten tot een 

maximum van € 15.000

subsidie



ROEF | Het hoogste festival van Amsterdam



verplichten

‘de stok’



bij nieuwbouw verplicht 50mm op 
eigen terrein bergen



verplicht nieuwe daken aanleggen als 
een groendak



‘tegeltax’

betalen voor hoeveelheid regenwater 
wat van je perceel naar riool afstroomt



waar beginnen??



gemeente:

op al het gemeentelijk vastgoed 
groene daken

stadhuis Gorinchem



basisschool De Ark Vianen



Beatrixziekenhuis:

uitzicht op groene daken vanuit 
patiëntenkamers

Beatrixziekenhuis Gorinchem



gemeenten en waterschappen: 

subsidie voor iedereen



investeerders en projectontwikkelaars:

vergroot de aantrekkingskracht op 
huurders en kopers



woningbouwcorporaties:

breng de risico’s van klimaatverandering 
voor je eigen vastgoed in beeld



ondernemers:

bied een aantrekkelijk werkklimaat 
en visitekaartje



zet ondernemers in voor kant en klare oplossingen

ondernemers:

ontzorg met kant-en-klare oplossingen



wie huurt een woning?

wie heeft geen plat dak op wo-
ning of schuur?

wie heeft geen groen dak?

over 5 jaar...



Dank!
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•	hoe maken we het mogelijk?

•	wat is er volgens jullie nodig om meer groene 
daken in de regio te krijgen?

•	zijn er belemmeringen in beleid?

•	wat moeten we de komende jaren doen?

•	welke tools hebben jullie van welke organisa-
ties nodig?


