
Naam dakproject



Het dak 

Informatie dak

• Naam eigenaar dak

• Oppervlakte dak: … m2

• Aantal huizen die uitkijken op het
dak: … 

• Onder het dak zit een …

• De draagkracht van het dak is …



Het dak nu



Het dak in de toekomst? 

zou kunnen zien 



Groene daken hebben 
allerlei voordelen



Wie kunnen er bijdragen?

Buurtbewoners Bedrijven

Gemeente Dakeigenaar



KOSTEN VAN EEN GROEN DAK
KOSTEN 
De aanleg van een groen dak kost
ongeveer € 70 per m2

Onderhoud van een groen dak is
afhankelijk van het type dak en en de
grootte van het dak. Bij uitbesteding
moet u ongeveer denken aan €2 per
m2 per jaar

BESPARING
Een groen dak gaat gemiddeld 2 keer
zo lang mee als een regulier dak

Koelingskosten van het onderliggende
pand zijn gemiddeld 23% lager

CO-FINANCIERINGSMODEL
Met het co-financieringsmodel van Rooftop
Revolution worden de kosten van het groene dak
verdeeld over alle belanghebbenden. Voor een
dak van 300m betekent dit bijvoorbeeld*:

Buurtbewoners 
(10% - € 2.100)

Gemeente           
(30% - € 6.300)

Bedrijven              
(30% - € 6.300)

Dakeigenaar         
(30% - € 6.300)

* Inschatting kosten (€21.000,-) op basis van 300 m2 dak en €70,- per m2.  Totale kosten zijn afhankelijk van de keuze voor soort groen dak. De 
verdeling over verschillende partijen en eventuele extra belanghebbenden vindt plaats in overleg. 



GOED OM TE WETEN

AANLEG
Aanleggen van een groen dak duurt
ongeveer 2 weken, afhankelijk van type
groen dak en de grootte van het dak.
Allereerst wordt een wortelwerende laag
aangelegd. Hierop komt een drainage-
systeem, substraatlaag en beplanting.
Indien er obstakels op het dak zijn, wordt
hier bij het ontwerp rekening mee

gehouden.

ONDERHOUD
Sedum daken hebben weinig onderhoud 
nodig. Het onderhoud betreft: 
§Verwijderen van grote onkruiden
§Vrijhouden van vegetatie vrije zone
§Vrijhouden van hemelwaterafvoeren
§Verwijderen van boomvormende beplanting
§Eventueel in zaaien van kale plekken 

Het onderhoud moet elk jaar worden 
uitgevoerd en kan worden uitbesteed 
(ongeveer €2,- per m2) of zelf worden gedaan. 
Bij uitbesteding kunnen de kosten worden 
verdeeld over de betrokken partijen. 

LEKKAGE
Een groen dak werkt als extra beschermende
laag tegen regen, UV straling en bladval.
Hierdoor wordt het risico op lekkages verkleind.

Vooraf dienen alle partijen wel goede afspraken
te maken over wat te doen indien een lekkage
optreedt. Hiervoor zijn verschillende opties.

De kosten voor meerwerk kunnen worden
verdeeld over de deelnemende partijen. Het is
ook mogelijk om de aannemer voorafgaand aan
de aanleg het dak te laten inspecteren zodat hij
aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele
lekkages.

ROOFTOP REVOLUTION
Rooftop Revolution is een onafhankelijke
organisatie die een revolutie op groene daken
wil realiseren. Dit doet zij door middel van een
co-financieringsmodel en crowdfundingplaftorm
waardoor eigenaren, huurders, bewoners en de
buurt gezamenlijk een dak vergroenen.
Meer informatie?

info@rooftoprevolution.nl
wwww.rooftoprevolution.nl
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Een paar voorbeelden




