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Wilt u meer weten? Kijk ook op www.vibaexpo.nl.

Servicepunt Groene Daken
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Vegetatiedaken en groene gebruiksdaken zijn in opkomst. Op gebouwen, maar ook 
op het maaiveld, bijvoorbeeld op daken van ondergrondse parkeergarages.  Ze 
verfraaien de stedelijke omgeving, komen de leefbaarheid  ten goede en dragen bij 
aan een betere waterhuishouding.  Groene daken zijn in te zetten als klimaatdak, 
energiedak en als gebruiksdak. Win - win voor gebruikers én investeerders.

Begroeide Daken
Groene daken zijn feitelijk begroeide 
daken. Als de begroeiing een kwaliteit 
heeft van een klimaatbestendige biodi-
versiteit, dan zijn de maatschappelijke
verdiensten veel hoger dan velen 
denken.

Maatschappelijke verdiensten
• Klimaatbestendige stad door biodiver-

hittestress
• Verbeteren luchtkwaliteit door het

binden van CO2

• Verlagen koellast
• Hoger rendement zonnepanelen
• Welzijn door groen dat hogere kwali-

• Vergroten leefruimte buiten door
‘Meervoudig Ruimtegebruik’.

Voordelen integrale oplossingen
• Meer gebruiksruimte
• Hogere levensduur dak
• Lagere kosten waterberging
• Gezondere lucht
• Verlaging zorgkosten
• Hogere vastgoedwaarde
• Sterker imago.

VIBA-Expo is gevestigd in het grote bedrijvenhotel ‘De Gruyter Fabriek’. Zo’n 100 
innovatieve bedrijven exposeren in VIBA-Expo, gericht op 'duurzame ontwikkeling' van 
gebiedsontwikkeling, ontwerpen, uitwerken en uitvoeren, tot participeren in woon- en 

toch gezond, leefbaar, veilig, milieuvriendelijk, (bio)divers en betaalbaar.
VIBA-Expo fungeert als een neutrale, niet op winst gerichte, organisatie die signalen 
opvangt, interpreteert en doorgeeft. Het biedt een platform aan ondernemers, overheden, 
onderwijs & ondezoek en overige organisaties, met cursussen en trainingen, congressen, 
conferenties, symposia, alsook deskundig begeleide excursies naar inspirerende 
voorbeelden. Geboden wordt een broedplaats waar in brainstormsessies en workshops, 

Green Deal Groene Daken
De Green Deal richt zich procesmatig op 
groene economische ontwikkeling op 
de thema’s energie, water, mobiliteit en 

duurzaamheids- energie- en klimaat- 
agenda’s. Dit in een samenwerking van 
overheden, ondernemers, onderwijs, 
onderzoek en overige organisaties.
Alle partijen willen leren van succesvolle 
ontwikkelingen in de gehele wereld. 
Kennis en ervaring worden uitgewisseld. 
Geambieerd wordt te komen tot een 
transparante (niet belemmerende) 

-
rende maatregelen. Samengewerkt 
wordt aan het ontwikkelen van ‘maat-
schappelijke verdienmodellen’. Poten-
tiële eigenaren van groene daken zien 
nu nog onvoldoende rendement voor 
hun mogelijke investering. Slimmer 
omgaan met budgetten is de uitdaging. 

Servicepunt Groene Daken 
 Het Servicepunt Groene Daken is het 
eerste aanspreekpunt voor de 5 O’s 
(overheden, ondernemers, onderwijs, 
onderzoek en overige organisaties & 
burgers).  Men kan er terecht voor 
producten en diensten zoals informatie, 
vragen, advies op maat en ondersteu-
ning.
VIBA-Expo heeft inmiddels meerdere 
servicepunten die een grote onderlinge 
samenhang hebben:
• Servicepunt Groene Daken
• Servicepunt Gezonde Scholen
• Servicepunt Energiebesparing
• Servicepunt Renovatie

De ‘Werkplaats De Gruyter’ en VIBA-Expo
hebben een samenwerkingsverband
gesloten, waarin complementair wordt
samengewerkt aan maatschappelijke
problemen.

Kernactiviteiten Servicepunt
• inspiratiebron
• uitdragen van kansen
• integrale aanpak
• kennismakelaar
• service aan netwerken
• voorbeelden tonen
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Gebiedsontwikkeling  
Het verlengd maaiveld (begroeide daken (en gevels)) wordt structureel meegenomen  
bij gebiedsontwikkeling. 

Mens centraal 
De vraag naar meervoudig ruimtegebruik én functies krijgt hoge prioriteit.  
De aanbodzijde speelt daarop in en zet zich in voor leefgoed én kwaliteit. 

Leefgoed 
Primair wordt ingezet op dynamische, klimaat-adaptieve, daken. Dus op levende 
gebruiksdaken. Ook de vastgoedwereld wordt hierop uitgedaagd. 

Kwaliteit 
Hoge kwaliteit van dakinterieur (systeem, structuur, water, lucht) en dakexterieur 

 

 

(daklandschap, biodiversiteit) is toekomstgericht voor mens, milieu en maatschappij.

Stef Janssen en Adriaan van Mierlo, juli 2015
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