
Webinar voor DAKBOSWACHTERs

23-08-2022

Programma:

1. Voorstellen 20.00-20.05

2. Samen aan de slag
met een groen dak
Loosduinen 20.05-20.30

3. Uitleg producten 
groen dak partner 20.30-20.45

4. Vragen 20.45-21.00Samen aan de slag
Met een groen dak

Informatie voor deelnemers
Loosduinen



Rooftop revolution

Onze droom
Wij zien in de toekomst alle daken benut!

Hoe wij werken 
Wij zijn een onafhankelijke stichting en treden op als 
• expert;
• adviseur;
• procesbegeleider;
• intermediair in duurzame dakprojecten.







Daken Dakbloemenweide



Waarom?





Warmte in Loosduinen

Bron: denhaag.klimaatatlas.net



Water in Loosduinen

Bron: denhaag.klimaatatlas.net



Klimaat adaptatie

• koeling van pand 

• koeling van omgeving

• minder wateroverlast 

BESPAAR KOSTEN

• energiebesparing 

• levensduur dak 

• rendement 

zonnepanelen 

• vastgoedwaarde

EEN GEZONDE OMGEVING

• meer stadsnatuur

• leefbaarheid

• fijnstoffilter

• geluidsdemping

Waarom een groen dak?



Samen aan de slag 

met een groen dak



Vergroenen met je buurt



Samen aan de slag met een groen dak

In het kort

Ø Vergroenen samen met je buurt

o Kenmerken buurtproject
• Met elkaar een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid
• Als buurt samen plannen maken omtrent de aanlegdag middels een

groepswhatsapp
• Gezamenlijk aanleggen
• Sommige buren kiezen voor zelf hun dak aanleggen, anderen voor laten 

installeren, en anderen voor aanleggen onder begeleiding

o Rooftop Revolution heeft faciliterende rol
• Verzamelen aanmeldingen (back-office)
• Kennis van groene daken doorgeven via FAQ
• Samenwerking met groen dak partner
• Hulp bij subsidieaanvraag



Stappen

1. Meld je aan via de website
Je kunt kiezen om zelf aan te leggen of dit te laten doen.
Motiveer ook je buren om mee te doen, dat draagt bij aan het gevoel van 
gezamenlijkheid en scheelt bovendien in de prijs!

2. Je ontvangt de prijs van je groene dak van onze groen dak partner
Op basis van je gegevens berekent Dakbloemenweide welk groen dak 
voor jou het meest geschikt is en wat de kosten zijn. 

3. Na akkoord wordt je dak besteld

4. Je dak wordt geleverd
We geven door wanneer de producten worden geleverd en eventueel 
aangelegd. Samen met je buren zie jij je wijk vergroenen. Alle producten worden 
op 1 moment geleverd. Je ontvangt dan ook de factuur.

5.Geniet van je dak!
Vier samen met je buren dat de daken zijn aangelegd!



Tijdlijn
juli augustus september oktober

Campagne t/m 4 september

23 augustus
Informatie
bijeenkomst 

Levering en 
aanleg kick-off 
7 & 8 oktober

4 september
Deadline
aanmeldingen

14 september
Ontvang
offerte

14sept – 21sept
Accordering 
offertes aan 
Dakbloemen
weide

Planning
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Proces

Rooftop Revolution Dakbloemenweide
Voeren campagne
Verzamelen 
(dak)aanmeldingen
Controleren gegevens
Maken passend 
aanbod
Accordering (aan 
groen dak partner)
Levering en aanleg
Vragen? - FAQ

- Suggestie voor   
aanvulling FAQ

- Wij behandelen 
geen vragen per 
email!

- Vragen over offerte

8 september



FAQ
rooftoprevolution.nl/denhaag/loosduinen/

En nog veel meer!



Product keuze



Bijkomende Kosten

Wat is er inclusief, exclusief en optioneel?



rekenvoorbeeld

Schuur 10m2, 
Light systeem

Garage 24m2, 
Regulier systeem

Groendak systeem
(incl. subsidie)

€190,- (€440,-
excl. 
Subsidie)

€576,- (€1.176,-
excl. 
Subsidie)

Zelf aanleggen onder 
toezicht

€75,- €180,-

Transportkosten €30,- €64,-
Totaal €295,- (incl. BTW) €820,- (incl. BTW)

Subsidie wordt achteraf teruggevraagd



Daken in de wijk

Aanbevolen pakket

Garage of carport Regulier

Schuurtje Regulier

Opbouw of uitbouw Regulier

Overkapping Light



Subsidie aanvragen

Ø Website: https://www.denhaag.nl/nl/subsidies/subsidies-milieu-en-duurzaamheid/subsidie-
groene-daken-2022-aanvragen.htm

o Nodig bij de aanvraag:
• Factuur met specificatie groendak systeem

- Minimaal 1 wortelwerende laag
- Waterbuffering minimaal 18L/m2 (beide systemen voldoen ruimschoots)

• Foto van het lege dak, foto van het dak met groendak systeem
• Verklaring van aannemer dat aan de voorwaarden is voldaan
• Kopie van laatste bankafschrift waaruit blijkt dat de rekening op naam staat van 

de aanvrager

o Voorwaarden: 
• Vergunning nodig als er een bouwkundige aanpassing nodig is, of in het geval 

van beschermd stadsgezicht. Controleer dit bij het stadsdeelkantoor.
• Dakoppervlak minimaal 6m2, niet meer dan 35 graden helling



soorten groene daken



Opbouw groen dak

-- Vegetatielaag

-- Substraat

-- Filtervlies 

-- Drainage

-- Worteldoek



Aanleg stappen

Stap 1 Maak het dak schoon; Verwijder al het vuil, stof en materiaal. Het dak moet 
veegschoon zijn bij aanleg.

Stap 2 Controleer het dak ; Controleer de dakbedekking op lekken, scheuren of 
beschadigingen en laat indien nodig dit herstellen. Kijk of er geen 
verstoppingen zijn.

Stap 3 De wortelwerende doek, drainagelaag en filtervlies; Rol deze uit over het 
gehele dak.

Stap 4 Substraat (en split voor randafwerking) in zakken over het dak verdelen; (2 
zakken per m2)

Stap 5    Substraat en grind/splitzakken open maken en verdelen over het dak. Let erop 
dat er geen grind naast of onder het folie komt!

Stap 6 Inzaaien; Het dak is klaar om te zaaien. Strooi de zaden en hark voorzichtig 
onder de grond. 

Gebruik de aanlegvideo van Dakbloemenweide op Dakbloemenweide.nl.
Deze is gedetailleerder.



Irrigatie en onderhoud

1. Heeft het dak water nodig?
De jonge daken hebben water nodig. Als kleine plantjes geel worden, ben je eigenlijk al te laat. Als 
het dak ouder/volgroeid is, dan is irrigatie minder nodig. De daken worden in oktober gelegd, wat 
een ideale start is voor een natuurlijk groeiproces vanaf het voorjaar.

Kan je het dak zien of houdt je het zelf in de gaten? 
à Dan kan je het zelf besproeien met een gieter of tuinslang met zwenksproeier
Kan je het dak niet zien of is het hoger gelegen? 
à Dan is een tuinslang met zwenksproeier op een timer de beste oplossing

De groendak partner kan hierin adviseren, en biedt de benodigdheden aan tegen meerprijs.

2. Heeft het dak onderhoud nodig? 
Nauwelijks. Het is een compleet ecosysteem waar geen extra mest of snoeischaar aan te pas hoeft 
te komen. Woekerend onkruid of zaailingen van bomen moeten uiteraard wel verwijderd worden.



Dakbedekking vervangen?



FAQ
rooftoprevolution.nl/denhaag/

En nog veel meer!



Aanmelden

rooftoprevolution.nl/denhaag/loosduinen Dakaanmelding:

• t/m 4 september

Daarna:

• 14 september
ontvang aanbod
van Groen Dak 
partner 
Dakbloemenweide

• 21 september
deadline voor
goedkeuring offerte

• 7/8 oktober: kick-off 
aanleg



We hebben er zin in!
Een samenwerking van:


