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Met het stimuleren van de realisatie van groene daken en groene gevels ligt er een enorme potentie
om de stad of omgeving aantrekkelijker, veiliger en duurzamer te maken. Gemeenten kunnen bijvoorbeeld woningcoöperaties, bedrijven, instellingen en particulieren ondersteunen met subsidieregelingen
voor groene daken. De overheid verdient de kosten ruimschoots terug door de waardevermeerdering
van onroerend goed en de stijgende inkomsten van belastingen, zoals de WOZ.1
De bouw- en onderhoudskosten van groene daken en gevels zijn volgens de Gemeente Utrecht gelijk
aan de kosten van regulier groen, zoals stadsparken. Vooral bij extensieve daken met onderhoudsarme planten is dit het geval. Voor dichtbevolkte gebieden is meervoudig ruimtegebruik belangrijk.
Dit kan gerealiseerd worden door het stadspark als daklandschap aan te leggen. Dit zijn intensieve
groene daken met faciliteiten en begroeiing, zoals dat ook aanwezig is in een regulier stadspark. Een
groen dak is nog niet standaard in Nederland, terwijl de maatschappelijke en economische voordelen
groter zijn dan de bouw- en onderhoudskosten.2
Daarnaast dringt het Deltaprogramma Nieuwbouw en Herstructurering aan snel actie te ondernemen
om schade door water, droogte en hitte te voorkomen.3 Dit komt ook terug in Europese en nationale
doelstellingen, waar overheden een belangrijke rol in spelen, zoals een energieneutraal gebouwde
omgeving in 2050 (Energieakkoord).
Groene daken en gevels dragen bij aan het realiseren van deze doelen. Overheden kunnen dit gegeven
benutten door de effecten van groene daken te expliciteren in de lopende agenda’s en maatregelen.
Daarvoor biedt dit position paper concrete handreikingen.
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Branchevereniging VHG wil met deze notitie bestuurders en
beleidsmakers stimuleren groene daken en gevels te benutten om
maatschappelijke en duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren.

Effecten van groene
daken en gevels
Waterberging

Energie- en kostenbesparing

Door klimaatsverandering neemt de hoeveelheid
neerslag toe en is voldoende waterberging een
probleem. Groene daken kunnen regenwater tot 75%
beter opvangen dan reguliere daken, waardoor het riool
minder zwaar wordt belast en de piekbelasting wordt
gereduceerd.4 Daarom geven diverse waterschappen
subsidie voor het aanleggen van groene daken.

Het Energieakkoord heeft als doel een besparing van
het energiegebruik van gemiddeld 1,5 procent per jaar.
Een begroeid dak draagt hieraan bij doordat het ’s
zomers 90% van de warmte die naar binnen komt kan
reduceren.2 Dit vermindert het gebruik van airconditioning. In de winter treedt er een reductie van warmteverlies op van 20%.2 Daarnaast blijven daken door groene
dakbedekking beter beschermd en langer behouden.
Een groen dak verlengt de levensduur van het dak.2

Fijnstof vermindering
Door het compenseren van de uitstoot van uitlaatgassen dragen groene daken en gevels bij aan het
verminderen van klimaatproblemen. Een vierkante
meter groen is voldoende voor het verwijderen van
de emissie van één auto.2 In Rotterdam is daarom de
gevel van een parkeergarage voorzien van 5.000 m2
klimopbeplanting.

Sociale cohesie en veiligheid
De kwaliteit van de leefomgeving neemt toe door
groene gevels. Groene gevels gaan graffiti op de
muur tegen en bevorderen sociale cohesie. Het Dalton
Lyceum Barendrecht heeft groene gevels en geeft aan
dat dit een positief effect heeft op het sociale gedrag
van de leerlingen.

Hittestress vermindering
Groene daken en gevels kunnen in potentie de hittestress in een stedelijk gebied verlagen met 2 tot 4
graden Celsius.2 Hoge temperatuurpieken kunnen
hierdoor worden gedempt.5 Een groen dak vermindert
de hittestress in de zomer. Dit kan het rendement van
zonnepanelen die op een groen dak staan met 8,3 %
verhogen, want zonnepanelen werken beter als het
niet te warm is.6

Meervoudig ruimtegebruik
Door intensieve groene daken aan te leggen ontstaat
nieuwe leefruimte in vaak dichtbevolkte stedelijke
gebieden. Met begroeide daken wordt ook een
ecologische zone gecreëerd die biodiversiteit in
stedelijk gebied bevordert.

Door daklandschappen aan te leggen kan een ontmoetingsplek ontstaan die de sociale cohesie in de stad bevordert. Het gevoel van veiligheid neemt toe naarmate
de hoeveelheid groen toeneemt.7 Agressie en geweld
komen ook minder vaak voor in groene gebieden.8
Daarnaast kunnen groene daken de geluidsoverlast
met 5,5 decibel reduceren.9

Gezondheid
De kans dat bewoners hun gezondheid als minder
goed beoordelen is in woonomgevingen met weinig
groen 1,5 keer zo groot als in woonomgevingen met
veel groen.10 De hoeveelheid groen heeft een grotere
invloed op de gezondheid dan de mate van verstedelijking van de woonomgeving.10

Aanbevelingen
1. B
 egroeide daken opnemen in aanbestedingscriteria
2. S
 timuleringsmaatregelen nemen voor de aanleg
van begroeide daken
3. M
 aatschappelijk kosten en baten verrekenen
met stakeholders
4. G
 roene daken opnemen in lopende acties
en maatregelen

1. Groene daken opnemen
in aanbestedingscriteria
De overheid heeft volgens het Manifest Klimaatbestendige Stad een belangrijke rol als opdrachtverstrekker
van bouwprojecten. Dit kan de overheid benutten door
de bouw van een groen dak op te nemen als criterium
bij de aanbesteding van bouwprojecten. Het gecombineerd bedekken met mos en sedum van daken van
nieuwbouw of scholen kan de uitstoot van uitlaatgassen
compenseren en zo bijdragen aan de nationale en Europese doelstellingen voor een koolstofarme economie.
Aanbeveling: Groene daken opnemen als criterium bij
aanbesteding van nieuwbouwprojecten en maatschappelijk vastgoed.

2. Stimuleringsmaatregelen groene daken
Stimuleringsmaatregelen zoals subsidies en revolverende fondsen voor groene daken vergroten het aantal
groene daken op particuliere woningen. Sinds de start
van de subsidieregeling in 2008 hebben de Gemeente
Rotterdam en de verbonden waterschappen op deze
wijze 130.000 m2 groen dak gerealiseerd.11 Met het aanbieden van revolverende fondsen kan de overheid ook
bedrijven en woningcorporaties ondersteunen.
Voor zowel particulieren als bedrijven en woningcoöperaties geldt dat het aanreiken van heldere informatie
over de kosten, baten en het onderhoud van groene
daken noodzakelijk is. Hiervoor is het wenselijk dat de
gemeente particulieren en bedrijven/woningcorporaties
gescheiden benadert.
Aanbeveling: Informeer en stimuleer burgers, bedrijven
en woningcoöperaties apart, met heldere informatie
over kosten, baten en onderhoud van groene daken.
De gemeente kan voor de stimuleringsmaatregelen
optreden vanuit een facilitaire rol. Informatie over
groene daken kan worden aangereikt door dak- en
gevelbegroeners. De overheid kan gebruik maken van
de website www.groenbovenalles.nl van Branchevereniging VHG met informatie over de voordelen,
subsidiemogelijkheden en aansprekende projectvoorbeelden van groene daken en gevels.

3. Maatschappelijk kosten en baten verrekenen
met stakeholders
De maatschappelijke effecten van maatregelen kunnen
berekend worden met het rekenmodel12 van het mondiale initiatief The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB). Deze methode brengt de kwaliteitsveranderingen en baten in kaart voor de luchtkwaliteit, energie,
economie, recreatie, samenleving en natuur.
Om de maatschappelijke kosten en baten in kaart te
brengen is een eenvoudig toe te passen methode
ontwikkeld door Platform31. Deze TEEB-methode13
kan in kaart brengen wie baat heeft bij groen en wellicht
kan meebetalen aan deze voordelen.
Aanbeveling: Breng de kosten en baten van
maatregelen in kaart voordat ze worden uitgevoerd en
onderzoek of de baten verrekend kunnen worden bij
de ontvangers van deze baten of dat de vervuiler kan
meebetalen aan de belasting van het milieu. Bijvoorbeeld
door bedrijven de belasting van het milieu te laten
compenseren met groene daken, voor zover dit nog niet
is geregeld in de Wet Milieubeheer.

4. Begroeide daken opnemen in lopende
acties en maatregelen
Overheden kunnen hun doelen realiseren door groene
daken op te nemen bij onder andere hun onderstaande
acties en maatregelen:
 nergieakkoord:
E
- Voorlichtingscampagne energiebesparing;
- Opzet van regionale energieloketten door de VNG in
2016 voor informatie van bedrijven over duurzame
renovatie van particuliere woningen;
- Projecten gericht op energie-efficiënte en
duurzaamheid.
Woningbouw:
- Lokale verordeningen;
- Milieueffectrapportage en Watertoets;
- Actieagenda Bouw: renovatie, transformatie,
herbestemming en innovatie;
- Deltaprogramma Nieuwbouw en Herstructurering –
voor het klimaatbestendig inrichting van de bebouwde
omgeving;
- Convenant Energiebesparing bestaande woningen en
gebouwen.

Vraag & Antwoord
Waarom zou de overheid groene daken en gevels actief stimuleren?
Groene daken en gevels kunnen een grote rol spelen bij de uitstraling van de stad, meervoudig ruimtegebruik,
waterberging, energiebesparing en sociale cohesie. Een groene stad kan burgers en bedrijven aantrekken en de
economische positie versterken. De overheid kan burgers en bedrijven
inzetten om deze doelen te realiseren. Onder andere door stimuleringsmaatregelen te bieden, maar ook door groene daken en gevels een vast
onderdeel te maken van gemeentelijke regelingen en aanbestedingen.

Wat zijn de kosten van een begroeid dak?
Extensieve groene daken zijn onderhoudsarm en hebben lagere aanlegkosten dan intensieve daken (daktuinen). De aanleg van een groen
dak kost 25 tot 65 euro meer dan een regulier dak.14 Het onderhoud van
een extensief of vegetatiedak bestaat uit een halfjaarlijkse of jaarlijkse
inspectie.15 De onderhoudskosten van een intensief dak zijn vergelijkbaar met een reguliere tuin.16

Intensief dak

Hoe lang gaat een groen dak mee?
Een traditioneel dak dient gemiddeld na 20 jaar te worden vervangen.
Een extensief groen dak gaat gemiddeld drie keer zo lang mee. Dit als
gevolg van de buffer die het dak voor zichzelf vormt en de zelfregulerende mogelijkheden die het heeft in de omgang met warmte en kou.15
Extensief dak
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