
Door een
sedumdak gaat

de dakbedekking
veel langer mee. 
Het is isolerend, 

duurzaam én
mooi!

Een groendak is een dak bedekt
met (sedum) plantjes; ze

beschermen de dakbedekking
tegen zonlicht en andere

weersomstandigheden, zorgen
voor bio-diversiteit en

waterbuffering én geven het 
dak een mooi aanzien.

Informatieavond
donderdag 5 maart

multifunctionele ruimte Het Baken
aanvang 20.00 uur, entree gratis

WIJKACTIE GROENDAKEN

Bent u verhinderd op 5
maart? Meld u dan aan via

vanwindenpaul@gmail.com
voor vervolginformatie



WIJKACTIE GROENDAKEN
De temperatuur onder het dak is op warme dagen vier graden
lager.
Een dak met sedumplantjes zorgt voor waterbuffering van ca. 25
liter per m².
Een groendak is geluiddempend.
Het neemt fijnstof en CO² op; goed voor mens, dier en milieu.
De grote variatie aan plantjes trekt vogels, bijen, vlinders en
andere nuttige insecten aan.
Het is een fraai gezicht, ook voor buurtbewoners.
Dakbedekking (bitumen) gaat normaal gesproken 20 jaar mee.
Met een groendak is dit bijna het dubbele, doordat het groendak
bescherming biedt tegen de zon (UV) en
temperatuurschommelingen.
Interpolis geeft een korting van 10% op de premie, vanwege de
visuele inspectie van het dak.

Het sedumdak vereist onderhoud. Tweemaal per jaar moet zo
nodig het bladafval en onkruid verwijderd worden en is
bemesting aan te raden. Uitbesteding kost max. € 170 p.j.
Als het in de zomer vier weken achter elkaar droog en erg warm
is, moet er een keer worden gesproeid.

Nut en noodzaak van een groendak

 
Onderhoud

 
Voorwaarden
Een groendak weegt 40 tot 45kg per m² als het volgezogen is met
water. Dat moet het dak dus wel kunnen dragen. Bovendien moet
de kwaliteit van de dakbedekking voldoende zijn. Beide punten
worden door het bedrijf geïnspecteerd.
 
Kosten en subsidies
De kosten voor bijvoorbeeld een garage/schuur zijn inclusief aanleg
en BTW  ca. € 54 pm². Dit bedrag wordt lager naarmate er meer
mensen meedoen. Bovendien subsidieert het Waterschap Delfland
zeer waarschijnlijk ca. 25% van de kosten.
Zelf aanleggen kan ook: kosten levering ca. € 44. per m².
 
Partner voor de wijkactie is Groendakcoach
Dit bedrijf is gespecialiseerd in de aanleg van groendaken. Het
verzorgt ook de informatieavond en beantwoordt uw vragen.


