
Ben jij al bekend met de voordelen van jouw groen dak?

Je kunt een groen dak aanleggen op je huis maar ook op een schuur, carport of fietsenstalling.    
Met een groen dak worden ze één met de rest van de tuin.

De voordelen van een groen dak:
• Een groen dak ziet er mooi uit. Een groen uitzicht geeft rust en in de zomer zie je volop bloemen.
• Minder overlast bij zware regen. Jouw groene dak kan tot wel 30 liter water per m2 opnemen.  Dat betekent        
minder overstromende afvoeren en putten. Het water verdampt langzaam als het weer droog is.
• Groene daken dempen geluid van buiten. Je hoort geen tikkende regendruppels of hagel meer.
•Je dak gaat langer mee. Het groen beschermt het dak tegen schade, grote temperatuurschommelingen en  
straling van de zon.

Groene daken besparen energie. Ze verkoelen tijdens warmte. Hoe dat werkt:
• Het dak kaatst een deel van de zonnestralen terug
• Warmte wordt opgenomen in het groene dak en wordt ’s nachts weer afgegeven aan de lucht.
• De plantjes “zweten” en koelen zo het dak af.

En er zijn nog meer voordelen!
• Een zonnepaneel werkt het beste op een koel dak. Waar een zwart dak al snel opwarmt tot 70 graden, blijft een 
groen dak ongeveer 37 graden. Zo wekken je zonnepanelen dus meer energie op.
• Het groen helpt vlinders, insecten en vogels in leven te blijven. Jouw groene dak is onderdeel van een heel netwerk 
aan natuurlijke plekjes.
• Hoe meer groene daken, hoe beter de luchtkwaliteit. Groene daken zuiveren door vervuilende luchtdeeltjes uit de 
lucht op te nemen. Dat gebeurt door de planten én door het substraat waarop ze groeien.

Krijg geld terug voor je groene dak
Heel veel gemeenten geven subidue op de aanleg van een groen dak. Een groen dak helpt hen bij het behalen van 
milieudoelstellingen. Het verbetert de luchtkwaliteit, ontlast het riool en helpt klimaatneutraal te worden.

Hoe meer groene daken, hoe koeler jouw stad in de zomer. 
Dat kan wel een paar graden schelen!

Beste klant,


