
Webinar
Groene Daken

Zandweerd

19 mei 2021



goed om te weten

→ Deze online buurtbijeenkomst nemen we op 
en delen we na afloop

→ Vragen? Stel ze via de chat. Vragen 
beantwoorden we in de chat of de sprekers 
nemen het mee in hun presentatie

→ Na afloop is er nog een na-chat voor alle 
resterende en onbeantwoorde vragen

buurkracht.nl/zandweerd
zandweerdstroomt@gmail.com



Programma

• Duurzaamheidsteam Zandweerd

• Algemene presentatie 

• nut en noodzaak van een groen dak

• Het collectieve aanbod 

• inclusief toelichting keuze leverancier

• Vragen en afsluiting



Duurzaamheidsteam Zandweerd





Wateroverlast in de Zandweerd



Hitte in de Zandweerd



En daar blijft het niet bij…



Wat kun je zelf doen met water



Voordelen van een groen dak
• koelte bij warm weer
• warmte bij koud weer



Voordelen van een groen dak
• opvang regenwater 25 – 50%
• ruimte voor biodiversiteit 
• meer groenbeleving



Voordelen van een groen dak
• hoger rendement van zonnepanelen
• verlenging levensduur van dakbedekking
• zuivert de lucht: opvang fijnstof





En verder?
• gewicht ruim onder maximale belastbaarheid
• subsidiemogelijkheden – 50% van de kosten



Stappenplan

• wil je meedoen?
• onderzoek je dakbedekking: geen lekkages?
• onderzoek je dakconstructie: 

belastbaarheid?
• hoeveel m2?
• zelf doen of laten leggen?



Subsidievoorwaarden groene daken:
• Gezamenlijk aanvragen, Waterschap 

Drents-Overijsselse Delta
• minimaal 100 m2 dakoppervlak gezamenlijk
• 50% bijdrage in de kosten
• Ulebelt kan aanvraag en voorfinanciering 

verzorgen

Geen toezegging op succes – wees er 
snel bij!



Leverancierskeuze

• 1 leverancier alle varianten te leveren
• Lokaal dus nazorg om de hoek
• Nu leggen mogelijk maar ook op later tijdstip
• Staffelkorting vanaf 10m2



Wijksafari hittestress

28 juni: meer info volgt op http://buurkracht.nl/zandweerd



Aanbod door 
Joey de Croon

Groene daken Zandweerd



Specificaties opbouw

● Helling: 0-25 graden

● Dikte inclusief Sedum: 80-90 mm

● Verzadigd gewicht: 80 kg/m2

● Waterbufferend vermogen per m2: 25 liter / m2

Groendak sedummat – 1m2 (Totaal pakket)



1. Sedummixmat 30mm

De sedummixmat is beplant met acht tot twaalf verschillende soorten sedum. 

De planten groeien op een biologisch afbreekbare kokosvezelmat en een 

speciaal ontwikkeld substraat. De kokosvezelmat heeft aan de onder- en bovenkant 

een kunststof wapening, die deze mat geschikt maakt voor zeer hellende toepassingen. 

Wanneer de mat geleverd wordt, is deze minimaal 95% begroeid.

2. Daktuinsubstraat 50 mm

Daktuinsubstraat is het groeimedium waarin de sedum groeit. Het substraat zorgt er voor dat de

sedum de juiste voeding krijgt ondanks de beperkte dikte van de laag. Totaal wordt er 50 liter per m2

geleverd.

3. Drainage type 11c 11 mm

De drainagelaag is bestemd om onder het substraat te plaatsen. Door de drainage hebben de 

plantenin droge periodes voldoende vocht.

Vierkante meter prijs: €39,95

Systeemopbouw



Specificaties sedummixmat lichtgewicht

● Helling: 0-15 graden

● Dikte inclusief Sedum: 90 mm

● Verzadigd gewicht: 50 kg/m2

● Waterbufferend vermogen per m2: 34 liter / m2

Groendak lichtgewicht – 1m2 (Totaal pakket)



1. Sedummixmat 30mm

De sedummixmat is beplant met acht tot twaalf verschillende soorten sedum. 

De planten groeien op een biologisch afbreekbare kokosvezelmat en een 

speciaal ontwikkeld substraat. De kokosvezelmat heeft aan de onder- en bovenkant een kunststof 

wapening, die deze mat geschikt maakt voor zeer hellende toepassingen. Wanneer de mat geleverd 

wordt, is deze minimaal 95% begroeid.

2. Daktuinsubstraat 40 mm

De Substraatrol is een substraat die bestemd is voor een lichtgewicht groendak. Het substraat is

vervaardigd uit lange steenwolvezels en vormt daardoor een compact en stevig geheel. Door deze

samenstelling zorgt het ervoor dat het uitstekend water opneemt.

3. Drainage type C20 20 mm

De drainage type C20 is een driedimensionale, lichtgewicht en flexibele drainagemat met een

drainerende van lusvormige polypropyleen filamenten, welke een hoge drainagecapaciteit realiseert.

De boven- en onderkant van de drainage is voorzien van een niet geweven filter- en scheidingsvlies.

De onderdelen zijn thermisch aan elkaar gehecht over het gehele contactoppervlak. Het bovenste

niet geweven filtervlies heeft een overlap van 10 cm aan een zijde van de mat.

Vierkante meter prijs: €39,95

Systeemopbouw



Specificaties Sedum-kruidenmat

● Helling: 0-10 graden

● Dikte inclusief mat: 140-170 mm

● Verzadigd gewicht: 90 kg/m2

● Waterbufferend vermogen per m2: 31 liter / m2

Sedum-kruidenmat – 1m2 (Totaal pakket)



1. Sedum-kruidenmat 30-60mm

De Sedum-kruidenmat bestaat over de volgende plant soorten: Vier tot zes soorten 

sedum en twintig tot vijfentwintig soorten kruiden. We kunnen garanderen dat er in 

elke mat minimaal 60% van bovenstaand verwerkt zit. De planten groeien op een biologisch 

afbreekbare kokosvezelmat en een speciaal ontwikkeld substraat. Wanneer de mat geleverd wordt, 

is deze minimaal 95% begroeid.

2. Daktuinsubstraat 70 mm

Daktuinsubstraat is het groeimedium waarin de planten groeien. Het substraat zorgt er voor dat de 

planten de juiste voeding krijgt ondanks de beperkte dikte van de laag. Totaal wordt er 70 liter per 

m2 geleverd.

3. Drainage type 2d 20 mm

Drainage type 2d is geschikt voor een sedum-kruiden groendak. (sedum-kruidenmat vereist een 

drainagelaag die water vasthoud). De drainage type 2d is geschikt voor sedum-kruiden daken tot 

een hellingshoek van 10 graden.

Vierkante meter prijs: €49,95

Systeemopbouw



Extra mee te bestellen

● Grind 16/32 – zak 20 KG €4,95

● Bolrooster voor afvoer €12,95

● Scheidingsprofiel type A – 2M €14,95

● Sedum conditioner – 1KG €18,95

Aanleg kosten

Aantal vierkante meter  (ex materialen) Prijs per 

m2.

0-10 €20,00

11-20 €17,50

21-50 €15,00

51+ €12,50

Bovenstaande is van toepassing per bewoner.

Bezorgkosten totaal €50,- voor de gehele buurt. Dus hoe meer buren, hoe goedkoper 

de bezorging is. Het wordt aangeleverd op pallets op 1 locatie in de buurt.

Overig



Dak 12m2 zelf leggen

● 12 m2 sedummat of lichtgewicht € 479,40

● Dakgrind 10 zakken €   49,50

● Sedum conditioner – 1KG €   18,95

● Bezorgkosten €   50,00

Totaal kosten zelf leggen € 597,85

Dak 12m2 laten leggen

● 12 m2 sedummat of lichtgewicht € 449,70

● Aanlegkosten tarief 11-20 € 210,00

● Dakgrind 10 zakken €   49,50

● Sedum conditioner – 1KG €   18,95

● Bezorgkosten €   50,00

Totaal kosten inclusief leggen € 778,15

Bezorgkosten totaal €50,- voor de gehele buurt. Dus hoe meer buren, hoe goedkoper 

de bezorging is. Het wordt aangeleverd op pallets op 1 locatie in de buurt.

Mogelijke subsidie weer vanaf 1-1-22, was in 2021 50%

Rekenvoorbeeld



leverancier

het traject

- Aangeven interesse na vanavond

- Offerte wordt verstuurd binnen 5 werkdagen

- Aanvaarden offerte geldigheid uiterlijk 1-1-2022

- Aanleg groene dak binnen 2 weken

buurkracht.nl/zandweerd
zandweerdstroomt@gmail.com



subsidie

hoe zit het met de subsidie?

Zodra de aanvraag voor de offerte binnen is maak je nog een kans op de subsidie van 2021 van 50%.
Uiterlijk 24 mei moet je offerte daarvoor binnen zijn om hier nog kans op te maken.

Mocht de subsidie vergeven zijn voor 2021, dan kunnen wij je gegevens bewaren tot en met 1 januari 2022.
De offerte die je aanvraagt blijft geldig tot die tijd. Naar alle waarschijnlijkheid wordt in 2022 wederom 50% 
subsidie aangeboden. We kunnen dit dan aanvragen voor bewoners die dat zouden willen.

Los van de subsidies blijft er natuurlijk altijd de mogelijkheid om direct over te gaan naar het aanbod van 
Rotsplantenshop.

Om op de hoogte te blijven van het proces kun je de buurkracht-app downloaden en zoeken naar ‘Groene 
daken actie Zandweerd’.  Voor vragen rondom het proces en de stand van zaken kun je ook altijd mailen naar
zandweerdstroomt@gmail.com

buurkracht.nl/zandweerd
zandweerdstroomt@gmail.com

mailto:zandweerdstroomt@gmail.com


aanbod voor de buurt

interesse? zo doe je mee!

1. ga naar buurkracht.nl/zandweerd

2. geef op de pagina aan dat je interesse hebt; er opent dan een nieuwe pagina

3. en vul je gegevens in

4. de leverancier neemt contact met je op voor een persoonlijke en vrijblijvende offerte

buurkracht.nl/zandweerd
zandweerdstroomt@gmail.com



vragen?

stel ze vooral in de na-chat die nu volgt!

buurkracht.nl/zandweerd
zandweerdstroomt@gmail.com



hartelijk 
dank voor 

jullie 
interesse!

buurkracht.nl/zandweerd
zandweerdstroomt@gmail.com


