
Informatie Groene Daken Collectief 

Ongeveer de helft van het dakoppervlak in Nederland is plat of 

licht hellend. Momenteel is slechts een aantal procent hiervan 

begroeid met groen. Dat is jammer want een groen dak heeft heel 

veel voordelen. Zowel voor de waarde van je huis als ook voor 

klimaat en natuur. Ook het Waterschap Drents Overijsselse Delta 

erkent het belang van groene daken en verstrekt hier subsidie 

voor. Aan deze subsidie zijn enkele voorwaarden verbonden, 

waaronder dat je de groene daken samen met een grotere groep 

buren moet aanleggen. Na wat research zijn wij heel erg 

enthousiast  geworden over een groen dak en hebben in Tuk 

inmiddels een eerste groene daken collectief opgezet. Wij hopen 

dat er nog velen in Steenwijkerland ons voorbeeld zullen volgen. 

                                                                                                                                              Bloemendak 

Wat is een groen dak?  

Een groen dak is een begroeid stuk plat of licht hellend (tot max 45) dak. Dit kan in verschillende 

samenstellingen. Bijvoorbeeld met vetplantjes (sedum), bloemen of kruiden. Je hebt begroeiing die op 

een laagje aarde wordt aangelegd, maar ook lichtgewicht sedum wat op een soort steenwollen mat 

ligt. Dit is geschikt voor de minder stevige daken. 

 

Waarom een groen dak? 

Voor je woning 

• Isolatie woning, het wordt minder warm in de zomer 

• Verlengen levensduur van je dakbedekking  

• Zonnepanelen brengen tot 8% meer op 

• Brandwerende laag 

• Werkt geluidsisolerend 

• Waardevermeerdering woning 

Voor klimaat/natuur 

• Absorberen en vasthouden regenwater  

• Verlagen omgevingstemperatuur 

• Zorgt voor schonere lucht           sedumdak 

• Vergroot biodiversiteit: meer insecten, meer vogels                                                                                                                                        

• Meer groen vergroot het welbevinden  

 

Onderstaand een leuk, kort informatief filmpje over het hoe en waarom van een groen dak. 

https://www.youtube.com/watch?v=ipYvvY3v51E 

Wat kost een groen dak?  

Dat is afhankelijk van verschillende factoren. Welk materiaal wil je op je dak: Een bloemendak of een 

sedumdak? Wil je het zelf aanleggen of laten aanleggen? En uiteindelijk is het ook afhankelijk van 

hoeveel mensen er mee doen. Hoe meer mensen er mee doen, hoe gunstiger de prijs natuurlijk.  

https://www.youtube.com/watch?v=ipYvvY3v51E


Wie levert het materiaal of legt het aan? 

Wij hebben samengewerkt met groene daken specialist TOPGROEN. Dit bedrijft heeft als missie heel 

Nederland te vergroenen. Zij zijn gespecialiseerd in het aanleggen van groene daken. Wij hebben 

ervaren dat ze ontzettend goed bereikbaar zijn, snel reageren en op een prettige manier meedenken 

en meehelpen tijdens het proces. Ook zijn wij heel tevreden over de door hun geleverde producten.  

 

Hier de link naar de website https://www.topgroen.nl 

 

Kan ik het ook zelf aanleggen? 

Het zelf aanleggen van een groen dak is niet heel moeilijk. Het bedrijf  levert de materialen, inclusief 

uitleg en instructie. Een kort filmpje om u een beetje een idee te geven.  

 

https://youtu.be/oS0YyCdE-JY 

 

Is mijn dak wel geschikt om te vergroenen? 

De meeste platte of licht hellende (tot 20) daken zijn geschikt voor een van bovengenoemde opties. 

Ook op schuinere daken is begroeiing mogelijk maar dit is wat meer maatwerk en moet eerst 

beoordeeld worden door een professional.  

 

 Voor een bloemenweide of sedum begroeiing op tuinaarde zijn de meeste nieuwbouwwoning daken 

geschikt. Voor de exacte berekening van de draagkracht van je dak heeft een constructeur deze tabel 

gemaakt.  

 

Heb je een wat minder stevig dak, bijvoorbeeld een schuurtje, dan kun je voor lichtgewicht sedum 

kiezen. Als je op het dak kunt lopen is het in principe stevig genoeg om deze lichte vorm van groene 

dakbedekking te kunnen dragen. Wat verder cruciaal is voor alle vormen van begroeiing is dat je dak 

een opstaande rand van minimaal 5cm moet hebben. Mocht je dakleer aan vervanging toe zijn moet 

je dat natuurlijk eerst doen. Bij twijfel over de geschiktheid van je dak is het belangrijk  dit eerst goed 

uit te zoeken.                                                                                                

                                                                                                                                     

https://www.topgroen.nl/
https://youtu.be/oS0YyCdE-JY


Heeft een groen dak ook nadelen? 

Een nadeel is dat het een financiële investering is. Een ander nadeel kan zijn dat een eventuele 

lekkage moeilijker op te sporen is. De ervaring leert echter dat een dak eigenlijk alleen maar kan 

lekken waar er een opening zit en dat is aan de randen. Daar kun je ook met een groen dak gewoon 

bij. Verder zijn er eigenlijk geen nadelen te bedenken. 

 

Hoe kan ik zelf zo’n collectief opzetten?  

 
Bent u na het lezen van deze informatie ook enthousiast geworden? Of zou u nog meer informatie 

willen? Stuur dan een bericht naar groenedakentuk@gmail.com  
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