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  Groene Daken 

 
 
Beste belangstellenden en deelnemers van de Green Deal groene daken, 
 
Op 19 november inventariseerden ruim 30 Green Deal deelnemers de eerste ideeën voor een nieuw 
maatschappelijk verdienmodel voor het landelijk stimuleren van groene daken. Gastheer en 
initiatiefnemer Leven op Daken lichtte kort het doel van de startbijeenkomst en het verdere verloop 
van het proces toe. Het multi-stakeholderproces beoogd samen een nieuw verdienmodel te 
ontwikkelen en kansen te verzilveren en belemmeringen uit de weg te ruimen. Deze worden 
vervolgens getoetst in pilots. Het proces wordt begeleid door Anne-Marie Bor (AMBOR creatie) en 
Carleen Mesters (Stroom en Onderstroom). 
 
De deelnemers zijn afkomstig uit het hele land, en vertegenwoordigen: 
Overheden: het Ministerie van Economische Zaken, gemeenten Almere, Amsterdam, Rotterdam en 
Enschede, Amsterdam Rooftop Solutions, Waterschappen Vechtstromen, Waterschap Aa en Maas, 
Waterschap de Dommel; 
Brancheverenigingen: VHG branchevereniging van ondernemers in het groen, VEBIDAK; 
Bedrijven: Leven op Daken, Zinco Benelux, BTL Nederland, Mastum Daksystemen, Van der Tol 
Groep, BDA Groep, Troelstra en de Vries; 
Kennisorganisaties: VIBA-Expo, NIOO, SBRCURnet, Metta, Urban Green Concepts; 
en Gebruikers / pilotlocaties: woningbouwcoöperatie Domijn, Hogeschool van Amsterdam. 
 
De meesten besteden meer dan de helft van hun tijd aan groene daken. Sommigen dromen er zelfs 
van en zijn er dag en nacht mee bezig. 
 
Verschillende baten van groene daken spelen een rol om deel te nemen aan de Green Deal:  
a. Klimaat (waterbergende functie in combinatie met alle andere waarden, aandeel Groene daken in 

bufferen neerslag, meer toepassen uit oogpunt van duurzaamheid in de stad).  
b. Biodiversiteit (er zijn nog heel veel vragen hoe we de biodiversiteit kunnen stimuleren om beter 

de intrinsieke waarde te kunnen vermarkten).  
c. Gezondheid (naast veel gehoorde gezondheidsaspecten over hittestress, hoort ook het dempen 

van geluid en afvangen van fijn stof en CO2).  
d. Waarde en esthetiek (constateren dat de lijst met waarden groot is, tegelijkertijd is het van 

belang om waarde te creëren op het dak omdat we de vergroting van groen dakareaal in de stad 
anders niet voor elkaar krijgen, duurzaamheid bij nieuwbouw wordt genoemd en het belang van 
een goede business case dus koppeling met kosten). 

e. Kosten (baten groene daken ook van belang bij voorkomen van schade, de wens wordt geuit ook 
graag een verzekeringsmaatschappij in de groep te zien).  

 
Ontwikkelingen water en klimaat 
De Green Deal wil aansluiten bij en effectief gebruik maken van bestaande onderzoeken en 
ontwikkelingen. Er veel ontwikkelingen en initiatieven op het gebied van klimaat en stad (zoals Klimaat 
Actieve Stad, Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie, GroenBlauwe netwerken en Platform 31). Er is 
ook onderzoek beschikbaar naar de functionaliteit en werking van groene daken (SIA-RAAK 
onderzoek in Rotterdam, watergerelateerd onderzoek op het NIOO dak en een Governance 
promotieonderzoek aan de Universiteit van Utrecht). Gezien de verweving van functies op het groene 
dak is het van belang om de samenwerking te zoeken zoals in deze Green Deal.  
 
De resultaten van de eerste inventarisatie smaken naar meer. Aan vijf tafels met de thema’s 
biodiversiteit, waterregulering/klimaatadaptatie, waarde, kosten/baten en gezondheid vond een 
geanimeerd gesprek plaats. Relevante ontwikkelingen, verdienmodellen en kansen & knelpunten 
leverden inzichten op per thema: 
 
a. Waterregulering / klimaatadaptatie: Awareness (meer bewustwording maakt verdienmodel 
minder belangrijk); Overheid: durf los te laten (bijvoorbeeld wel toepassing van groen dak en niet eis 
van waterretentie opnemen in de keur). 
 

http://www.ondernemendgroen.nl/greendeals/Pages/Green_Deal_Groene_Daken_442.aspx?source=%2Fgreendeals%2FPages%2Fdefault.aspx
http://www.levenopdaken.nl/
http://www.kennisvoorklimaat.nl/stadsklimaat/onderzoeksthemaklimaatbestendigesteden
http://www.stowa.nl/bibliotheek/publicaties/de_klimaatactieve_stad
http://www.stowa.nl/bibliotheek/publicaties/de_klimaatactieve_stad
http://www.ruimtelijkeadaptatie.nl/nl/deltabeslissing-ruimtelijke-adaptatie
http://www.groenblauwenetwerken.com/
http://www.platform31.nl/
https://nioo.knaw.nl/nl/news/experimenteel-groendak-vol-minipolders-geopend-bij-nioo
http://promise.klimaatvoorruimte.nl/pro1/publications/show_publication.asp?documentid=9283&GUID=743cd113-bcfb-45e5-b9d4-59174a88af12
http://promise.klimaatvoorruimte.nl/pro1/publications/show_publication.asp?documentid=9283&GUID=743cd113-bcfb-45e5-b9d4-59174a88af12
http://nl.wikipedia.org/wiki/Keur_(waterschap)
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b. Biodiversiteit: Maak prestaties van het dak duidelijk en onafhankelijk onderbouwd 
(klimaatadaptatie & fijn stof); Dakkavels als laag aanbrengen in GIS met potentiele waarde en wie de 
eigenaar is; Welstand en bouwbesluit als kans zien (neem panden uit de omgeving die er op uitkijken 
mee). 
 
c. Gezondheid: Geluidsaspecten en bijbehorende stakeholders meenemen (groene daken 
absorberen en dempen geluid); Integrale benadering (verbind met andere domeinen zoals preventie 
van criminaliteit); Bouw op een andere manier (gezonde vitale wijken), dit als kans zien. 

 
d. Waarde: Formuleer gezamenlijk doel van wat je wilt bereiken met groene daken; Heroverweeg 
positie als dakwereld in de keten (meer integraal en naar voren in proces); Zoek evenwicht tussen 
voorschrijven en verleiden. 
 
e. Kosten (en baten): Waterneutrale bouwenvelop (kijk naar geheel, niet naar de cijfers, vb Brabant: 
geen waterberging opgave als je een groen dak hebt); Ontwikkel compensatieregelingen in de 
wateropgave (vb groencompensatie en compensatie voor bomen); Maak onderscheid tussen korte- 
(2-4 jaar) en langetermijn verdienmodellen (vastgoedwaarde voor overheden en bedrijven: maak een 
exploitatiemodel voor vastgoed en omgeving samen). 
 
Op hoofdlijnen lijken kosten op zich geen probleem te zijn voor de toepassing van groene daken, van 
belang daarbij is te blijven kijken naar de stapeling en combinatie van waarden en functies die het dak 
in zich herbergt. Aanvullend is ingebracht dat een goede regelgeving van groot belang is (bouwkolom, 
overheid, bouwsector, marktpartijen en kennissector) waar je als eigenaar van een gebouw op terug 
kan vallen.  
 
Potentiele pilots worden in een later stadium gebruikt om het verdienmodel te toetsen. Een aantal 
suggesties is gedaan, zoals het Polderdak in Amsterdam, het Mandelapark in Almere en de 
toepassing van Ecopan door Domijn in Enschede. 
 
Het vervolg van het proces bestaat uit een bijeenkomst in februari waarin de ontwikkeling van het 
verdienmodel centraal staat. In het belang van de landelijke stimulering staan nog een aantal 
gesprekken gepland met financiële partijen. Daarnaast is afgesproken om voor het draagvlak van de 
Green Deal nog een aantal partijen uit de groen dak sector te benaderen. 
In de volgende bijeenkomst wordt ook bekeken in hoeverre er al een afbakening te maken is om het 
proces effectief te houden. Gedacht wordt aan soorten gebouwen, zoals woningbouw, vastgoed, 
publiek en privaat. De start is positief gemaakt met deze eerste bijeenkomst. De diversiteit aan 
deelnemers en de enorme hoeveelheid aan kennis die is ingebracht, maakten dat er een waardevolle 
opmaat is gemaakt voor de volgende bijeenkomst. 
 
 
Interesse om deel te nemen, suggesties voor een nieuw verdienmodel?  
Meld je bij Erik Steegman: e.steegman@levenopdaken.nl. 

http://polderdak.nl/
http://www.erdo.nl/Basis.aspx?Lid=8&Lit=VIEW&PId=12&Hmi=7&Stijl=2
http://ecopan.nl/
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Nieuwsflits 2 
-Brainstorm verdienmodel- 

februari 2015
 

 
Beste belangstellenden en deelnemers van de Green Deal Groene Daken, 
 
Bij het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO) in Wageningen brainstormden zo’n 30 Green Deal 
deelnemers om nieuwe maatschappelijke verdienmodellen te ontwikkelen voor het landelijk stimuleren 
van groene daken. Initiatiefnemer Leven op Daken opent met het positieve bericht dat met het 
verbreden en aanvullen van een groot aantal (markt)partijen binnen de Green Deal nu voldoende 
stabiele basis is om op alle onderwerpen kennis in te kunnen brengen voor het juiste resultaat. Hij 
heet een ieder welkom (de lijst met alle deelnemers is via het projectmanagement opvraagbaar). 
De vorige sessie (november 2014) stond in het teken van kennismaking en oriëntatie op de voordelen 
van en ontwikkelingen rond Groene Daken. In deze tweede sessie is zoveel mogelijk creativiteit benut 
om tot nieuwe ideeën voor een win-win-win verdienmodel te komen. 
 
Droombeeld / toekomstvisie  
Om zicht te krijgen op een gezamenlijk toekomstbeeld voor Groene Daken in Nederland, nam 
procesbegeleider Anne-Marie Bor de deelnemers mee naar het jaar 2030. Wat is er dan zichtbaar van 
de resultaten van de Green Deal? Waar praat iedereen over? We zagen de volgende beelden: 
 
algemeen 
groendaken zijn vanzelfsprekend 
groene daken integraal bij ontwerp 
woningbouw groenere daken, voor- en tegens 
worden duidelijker zichtbaar; verzachting en 
gelijktijdig verharding zet door 
 
a. klimaat  
binnensteden minder heet dan in 2010 
minder waterschade na hevige regenbuien 
door minder water naar AWZI, afvalwater beter 
gebruiken voor fosfaatterugwinning en energie 
airco wordt verboden, dakbouwers bieden verticale 
groenmuren als alternatief aan 
energie uit dakplaten verdringen zonnepanelen 
groene daken zijn water gestuurde substraatloze 
daken die de energiehuishouding sturen en uiterst 
biodivers zijn 
 
b. biodiversiteit 
bever op natuurdak midden NL 
sedum woestijn neemt af, steeds meer echte natuur 
op daken 
vlinders zorgen voor overlast 
rode lijst aanzienlijk gekrompen door populariteit 
groene daken 
eerste natuurgebied op het dak geopend 
hoger biodiversiteit/natuurwaarde/refugium 
zeldzame planten ontdekt op het dak 

toename van fauna in de stad/wijk 
de groene stad gaat niet over bomen maar daken 
GDGD bijdrage 2030: boost gegeven aan 
biodiversiteit 
groene tuin op parkeergarage verplicht ikv biodiv 
 
c. gezondheid 
luchtkwaliteit verbeterd 
hitte-eiland effect deels tot staan gebracht 
app: ben lekker aan t werk op de buitenplekken op t 
dakterras/tuin van kantoor: frisse lucht, inspiratie 
  
d. (esthetische/gebruiks) waarde 
2015 alleen groen is ouderwets, 2030 daklandschap 
luchtfoto's uit het 'verschrikkelijke' 2015 
groendak is normaal - de vraag is welk type op mijn 
dak 
geen tweets: groendak zit op alle daken, is 
standaard bouwmethode, is geen nieuws meer 
er wordt getwitterd als er een zwart dak wordt 
aangelegd! 
50% van de scharreleieren komt van de dakkippen 
70% van de groenten op school komt van eigen dak 
Nederlandse insectenproducent breidt uit op daken 
Amsterdam 
  
e. kosten/baten  
lasermaaier vernieuwd 
grondprijs daalt door meervoudig gebruik dak 

 
Presentaties 
Friso Klapwijk, aanwezig namens deelnemer VHG en plaatsvervanger medewerkers Amsterdam 
Rooftop Solutions vertelt over het proces in Amsterdam en de lijst met voordelen die in Amsterdam is 
opgesteld. Deze lijst hanteert een aantal categorieën bij 47 publieke voordelen, variërend van urban 
island mitigatie tot stedelijke voedselproductie en van geluidsdemping tot levensduurverbetering van 
de dakbedekking. De lijst bevat daarnaast nog 18 private voordelen. Belangrijkste vraag in hun 
gesprek met stakeholders was “Voor wie is welke waarde wat waard?”. Ze ontdekten dat voor de ene 
stakeholder bijvoorbeeld koeling van belang is, en voor de andere het groene uitzicht. Het overzicht 
met waarden is van belang om het gesprek te voeren. Hij betoogt dat het niet alleen over inhoud gaat, 
maar ook over marketing om dak-eigenaren mee te krijgen. 
  
Christoph Maria Ravesloot, lector Innovatiemodellen Duurzame Energie onderzoeksthema Techniek 
en Groen bij InHolland, onderzoekt al sinds 1990 de waarde van begroeide daken. Hij spreekt bewust 
over “begroeide daken” omdat dit feitelijk juister is dan “groene daken”.  
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In vogelvlucht laat hij zien wat er wel en niet kan met een MKBA om de waarde van een begroeid dak 
in cijfers uit te drukken (MKBA: Maatschappelijke Kosten Baten Analyse). MKBA’s dien je met 
argwaan te benaderen, ze leveren cijfers op, maar hoe hard zijn die cijfers? En aan alleen een waarde 
in euro’s heb je niet genoeg voor het beoordelen van de waarde van een begroeid dak. Partijen 
moeten in eerste instantie echt een begroeid dak willen. Christoph Maria waarschuwt bovendien dat 
de WOZ waarde toeneemt met een begroeid dak, waardoor de waterschapsbelasting ook wordt 
verhoogd in het huidige systeem. Door de BTW, en inkomstenbelasting op arbeid vloeit bovendien de 
helft van de investering terug in de staatskas. Kortom een MKBA kan het gesprek met stakeholders 
ondersteunen, maar moet geen doel op zich zijn. 
  
Procesbegeleider Carleen Mesters vat de presentaties samen en dankt de sprekers voor hun 
inspirerende bijdrage. In de voorbereiding kwamen we 3 soorten verdienmodel tegen: 
1) Hulpmiddel voor gesprek met stakeholders over onderlinge weging van verschillende baten 
2) Rekenmodel om de waarde per baat van groene daken te bepalen (vaak met MKBA onderligger) 
3) Financieringsmodel, wie betaalt welke investering op welke wijze, subsidie, investering, korting 

(lineair, circulair, netwerk) 
In deze sessie richtten we ons met name op het vinden van alternatieve financieringsmodellen. 
 
Brainstorm ideeën verdienmodel 
Na een korte uitleg is gebrainstormd over ideeën voor een verdienmodel per type dakeigenaar:  
1. Particuliere woningen (VVE’s, ver eigen huis);  
2. Huurwoningen (Woningcorporaties);  
3. Bedrijfsmatig particulier vastgoed (stallen, fabrieken), in eigen bezit van bedrijf;  
4. Commercieel vastgoed, verhuurd aan bedrijven (kantoren, winkels etc);  
5. Publieke gebouwen, eigendom van overheid (scholen, sporthallen, gemeentehuis, theater). 
 
5 concepten verdienmodel 
Iedere deelnemer gaf vervolgens zijn top 4 ideeën weer, en kon het in zijn/haar ogen meest wilde idee 
kenmerken. Hierdoor ontstond een eerste selectie voor uit te werken concepten: 
1. Klimaat & energie winst 

Combinatie van sparen op waterafvoer en energiebesparing door lagere koellast en hitte stress. 
2. Biodiversiteit verbeteraar 

Via het concept ecosysteemdiensten de biodiversiteit verbeteren in de stedelijke omgeving. 
3. Sociale werkgelegenheid 

Het dak als sociale werkplaats, om kansrijken zonder baan dagritme, scholing, structuur en 
stimulans te bieden. 

4. Dak-dating 
Openbare / publieke gebruiksdaken met elkaar verbinden en zo de sociale cohesie versterken. 

5. Dak-markt 
Extra ruimte op dak biedt mogelijkheden als “showroom” en dus een nieuwe markt met andere 
klanten. 

 
Eenieder gaf in 1 woord zijn ervaring met 
de sessie van vandaag weer: 
 
Erik Steegman sloot af met een positieve 
terugblik. Hij dankte alle aanwezigen voor 
hun inbreng, en de procesmanagers voor 
hun begeleiding. 
 
Als vervolg is voorgesteld om de 5 
concepten voor een verdienmodel samen in 
separate werkgroepen verder uit te werken. 
In juni is een volgende plenaire sessie om 
de resultaten van de werkgroepen te 
bespreken, en vandaar uit door te pakken 
naar kansen en knelpunten, onder meer in 
wet- en regelgeving.  
 
Wilt u in een werkgroep (zie 5 concepten verdienmodel) participeren, laat dit dan weten aan  
Anne-Marie Bor (a.bor@amborcreatie.nl). Heeft u in het algemeen interesse in deelname aan de 
Green Deal, neem dan contact op met Erik Steegman (e.steegman@levenopdaken.nl). 
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Nieuwsflits 3 
-Verdien ideeën- 

mei 2015
 

 
Beste belangstellenden en deelnemers van de Green Deal Groene Daken, 
 
De Green Deal Groene Daken beoogt landelijke stimulering van groene daken. Stakeholders die baat 
hebben bij meer groene daken zoals gemeentes, waterschappen, verzekeraars, marktpartijen en 
kennisinstellingen ontwikkelen samen een nieuw maatschappelijk verdienmodel. En ze kijken samen 
met de rijksoverheid naar het benutten van kansen en het wegnemen van knelpunten. Het plan van 
aanpak en de eerdere nieuwsflitsen vindt u op www.amborcreatie.nl/GD_GroeneDaken/ en op de 
website van initiatiefnemer Leven op Daken (www.levenopdaken.nl).  
 
Sinds de plenaire sessie in februari werken we in twee werkgroepen aan een aantal verdien-ideeën. 
Deze derde nieuwsflits beschrijft de verdien-ideeën van de Werkgroep Water & Energie en de 
Werkgroep Biodiversiteit. En een aantal door de deelnemers ingebrachte ambities met groene daken: 
 

 

 
 
Verdien-ideeën Water & Energie 
 
Verdienidee: Vastgoed en Energie 
Onderscheid maken tussen particulier en bedrijfsvastgoed. De weg via Energielabel wordt afgesloten 
omdat groendak formeel niet isoleert (RAAK studie), dus niet meer over hebben. Wel lijkt het 
interessant om te verkennen of  een apart waterlabel of klimaatlabel wel haalbaar is.  
De groep focust op laaghangend fruit. Kansen bij particulier zijn te klein (aandeel emotie naar 
verhouding te groot), dus keuze is gemaakt voor vastgoed. Argument: rationele benadering, langere 
periode. Nieuwbouw: makkelijk meerdere functies op het dak te koppelen, naast groendak, blauwdak, 
energiedak, ook gebruiksdak en biodiversiteit. De uitdaging ligt in de bestaande en renovatiebouw. 
VIBA kent voorbeelden, zoals frisse scholen. Bestaande kennis benutten in toepassen groene daken. 
Focus is gelegd op waardestijging van gebouwen bij wateropslag in de bestaande bouw bij BREEAM 
(vastgoedontwikkelaars) en GPR-score (gemeenten, scholen). 
 
Verdienidee: Differentiatie belastingen 
Differentiatie belastingbedragen door kortingen zichtbaar te maken op de jaarlijkse rekening (WS, 
OZB, Riool) via aanduiden risicogebieden/vlekkenkaarten. Wettelijk kan het, zie GRP Haaksbergen, in 
de praktijk is men voorzichtig. Uitvoering door bestaande uitvoeringsorganisaties. Uitgespaarde 
bedragen (“bijdragen van baathouders, winst”) bijvoorbeeld storten in Smart City fonds. Bovenaan de 
rekening: “uw mogelijke korting”.  
Kansrijke locaties worden gezocht via een vlekkenkaart op wijkniveau, met daarop schademeldingen, 
rioolstelsel, verhard/groen en waterberging. Gemeente moet zelf voldoen aan de kaart en geeft het 
goede voorbeeld. Geografisch Informatie Systeem (GIS), de kaart is dynamisch en past zich aan de 
bestaande situatie aan, dus verandert van kleur als maatregel is doorgevoerd. Opbrengst is prikkelend 
voor eigenaren, vergelijk zonnepanelen. Nodig: kwantificeren waterberging en mogelijke besparing.   
 
 
 
 

Ambitie Water & Energie 
In Water en Energie zijn de ambities (2030): Stad als spons (waterveilig en minder hitte), 
Technische oplossingen benutten (goed binnenklimaat door slimme buitenschil, slimme daken voor 
waterberging, biodiversiteit & energieproductie) en Mindset (vastgoedeigenaren en 
woningeigenaren, stedelijke herverkaveling, gebiedsgerichte watertaak en biodiversiteitstak voor 
gebouwen). Regelgeving en governance maken dat groene daken standaard zijn bij nieuwbouw en 
renovatie (climate-ready+). 

Ambitie Biodiversiteit 
Voor biodiversiteit is uitgesproken: Groene daken als onderdeel van het landschap (gezond 
bodemleven, natuurinclusief, biodivers en multifunctioneel). Groene daken zijn multifunctioneel 
(groen/natuur, blauw/water en geel/energieproductie, voelbaar effect op stedelijk klimaat) en  
100% van alle platte daken is begroeid (standaard bij nieuwbouw en renovatie, zwart is 
uitzondering, nieuwbouw compenseren door nieuw groen). 
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Verdienidee: Minder waterschade - lagere verzekeringspremie 
Begint bij duidelijk maken waar we het over hebben, door per gemeente een waterschadekaart te 
maken (kaart Amsterdam als voorbeeld beschikbaar). Koppeling met 3Di en MKBA wordt gezocht. 
Drie hoofdstromen worden vervolgens onderscheiden:  

• Info nodig (bv App Huisje Boompje Beter, Greencoins, beschikbaarstelling claiminfo, 
bewijslast en set maatregelen die getroffen kunnen worden); 

• Onderzoek en doorontwikkeling stimuleren (langjarig traject, los van GDGD, koppeling 3Di, 
Stowa-RIONED Waterschadeschatter, RAAK-MKBA); 

• Nationaal beleid en politieke besluitvorming (opleggen bij nieuwbouw, voortouw nemen in 
samenwerking, wettelijk verankeren), EZ er bij betrekken. 

Vanuit de verzekering zijn twee doelgroepen te onderscheiden, namelijk particulieren (vaststellen 
welke schade nu geclaimd wordt) en gemeenten (verzekerd voor aansprakelijkheid voor 
waterschade). Dus demping van stijgende schadelastontwikkeling als gevolg van klimaatverandering 
via twee sporen te bereiken.  
 
 
Verdien-ideeën Biodiversiteit 
 
Verdien-idee Eco-restauratie 
Gebruik de huidige gebouwen voorraad als backbone voor het Nationaal NatuurNetwerk (voorheen 
EHS). Dynamiek creëren op het dak: van gradiënt (hoogteverschillen en diversiteit) via successie 
(opeenvolging van soorten) tot een biotoop komen (leefgebied). De verbinding tussen het dak en het 
maaiveld is daarbij van belang. Daar waar steden nu vaak barrières zijn in de EHS (randstad, 
Brabantse stedenrij, etc), ze verbindend maken door de biotoop-benadering met behulp van 
specifieke daken gericht op de versterking van doelsoorten. 
 
Verdienidee Vastgoedwaarde / labels 
Bij waarde door groen, gaat het om een gezonde toekomst. Het behoud van soorten is niet in euro’s 
uit te drukken. Daarom moeten we meekoppelen met andere waarden zoals gezondheid, sociaal en 
milieu. Deze waarde versterken in de meest gangbare gebouwlabes zoals BREEAM en GPR. Zie ook 
advies groen dak in BREEAM: http://www.levenopdaken.nl/leven-op-daken-headlines-
groendaken/biodiversdak-binnen-breeam.pdf. Dit idee hangt samen met het verbeteren van gangbare 
gebouwlabels met waterretentie (werkgroep W&E). 
 
Verdienidee Mindset 
Als gemeente beslissen voor meer groene daken op nieuwbouw. Met juristen kijken welke ruimte 
gemeenten hebben om het verplicht te stellen. Eigenlijk dien je dit landelijk te doen, want bedrijven 
volgen anders de weg van de minste weerstand, en gaan in een buurgemeente vestigen. Zo ontstaat 
concurrentie tussen gemeenten (bedrijventerreinen). In Nederland is de tijd daar niet rijp voor. 
De mindset prikkelen, ondersteunen met een app over groene daken. Hierin informatie opnemen over 
wat een baluw/groen dak doet voor hemelwater op locatie, en wat het op welke wijze kan betekenen 
voor de (lokale) biodiversiteit. Met veel voorbeelden voor particulieren en de zakelijke markt en een 
interactieve optie om er je eigen dak te checken. 
Verder is tbv de mindset nagedacht over een groene daken programma op TV (Lodewijk Hoekstra). 
 
 
Ander nieuws 
• STOWA publicatie (22-4-2015): www.stowa.nl/bibliotheek/publicaties/groene_daken_nader_beschouwd  
• 16 juni: Inspiratiesessie met Jan Jonker over nieuwe business modellen met deze Green Deal 

www.ondernemendgroen.nl/nieuws/Pages/Inspiratiebijeenkomst_Nieuwe_Business_Modellen_in_Green_De
als__529.aspx?source=%2FPages%2FDefault.aspx#.VWhx9M7O8UY  

 
 
Wilt u een van de ideeën versterken, laat dit dan weten aan Anne-Marie Bor (a.bor@amborcreatie.nl) 
of Carleen Mesters (vraag@carleenmesters.nl). Heeft u in het algemeen interesse in deelname aan 
de Green Deal, neem dan contact op met Erik Steegman (e.steegman@levenopdaken.nl).  
 
Op woensdag 3 juni ’s middags is er een vervolgbijeenkomst bij ZuidPark in Amsterdam. 
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Nieuwsflits 4 
-Dwarsdoorsnijdende thema’s- 

juli 2015
 

 
 
Beste belangstellenden en deelnemers van de Green Deal Groene Daken, 
 
 
De Green Deal Groene Daken beoogt landelijke stimulering van groene daken. Stakeholders die baat 
hebben bij meer groene daken zoals gemeentes, waterschappen, verzekeraars, marktpartijen en 
kennisinstellingen ontwikkelen samen een nieuw maatschappelijk verdienmodel. En ze kijken samen 
met de rijksoverheid naar het benutten van kansen en het wegnemen van knelpunten. Het plan van 
aanpak en de eerdere nieuwsflitsen vindt u op www.amborcreatie.nl/GD_GroeneDaken/ en op de 
website van initiatiefnemer Leven op Daken (www.levenopdaken.nl).  
 
Sinds de plenaire sessie in februari werken we in twee werkgroepen aan een aantal verdien-ideeën. 
Deze vierde nieuwsflits beschrijft de resultaten van de plenaire bijeenkomst op 3 juni over 
dwarsdoorsnijdende thema’s van de Werkgroep Water & Energie en de Werkgroep Biodiversiteit. 
 
 
Gezamenlijke thema’s 
Dwars door de vijf verdien-concepten Vastgoedwaarde en gebouwlabels, Differentiatie belastingen, 
Waterschade en verzekeren, Eco-restauratie en Mindset-app (zie nieuwsflits 3) tekenen zich een 
aantal gezamenlijke thema’s af. Het doel en een aantal inzichten en acties zijn per thema verkend. 
 
1. Kaarten (waterschade, wateroverlast, Natura 2000, ANK, etc) 

Doel: koppelen kaarten brengt kansrijke plekken voor groene daken inzichtelijk in beeld 

 Kansenkaart: gebieden die interessant zijn om daken als bundel aan te pakken, voor water en 
biodiversiteit; 

 Atlas Natuurlijk Kapitaal (ANK) uitbreiden met lagenbenadering hier in brengen, 
retentievermogen & waterschades, typen dak en type dakeigenaar; 

 Stakeholders betrekken: In deze gebieden de vooruitstrevende dakeigenaren en 
investeerders benaderen; 

 Financiering: ESCO model onderzoeken voor groene daken, bundeling voor financiering. 
 
2. Labels (BREEAM, GPR)  

Doel: toepassen van groene daken stimuleren en belonen 

 Labeling van de dakomgeving (BREEAM/GPR) en water (hergebruik): energie, water en 
biodiversiteit samen bundelen; 

 Update BREEAM in 2016, zie website voor score biodiversiteit en waterretentie; 

 Mogelijkheden van een (dak)waterlabel voor gebouwen te verkennen (sterren) en dit mogelijk 
te combineren met een gebiedslabel (voor het kavel, NL Greenlabel). Een (dak)waterlabel kan 
de bewustwording bij dakeigenaren vergroten (burgers en MVO bij bedrijven) en een basis 
bieden voor differentiatie belastingen;  

 Voorbeelden van governance mbt groene daken in het buitenland in kaart en onderzoeken; 
 
3. Differentiatie (OZB, Rioolheffing, waterschapsbelasting)  

Doel: stimuleren toepassen groene daken bij particulieren en bedrijven 

 Differentiatie rioolheffing per wijk benaderen: onderscheid tussen gemengd en gescheiden 
riolering. Vooral wateroverlast en –schade in gebieden met gemengde riolering; 

 Overheid werkt voorwaarden en regels uit, uitvoering bij ontwikkelaars; 

 Op de rekening plaatsen van vervuilingseenheden, ook voor groene daken (tbv mindset, en 
mee te nemen in kaarten); 

 Lobby om groene daken binnen de 6 % BTW te houden, via VHG en De Groene Zaak; 

 Er is al fiscaal voordeel voor bedrijven van ca 10% te behalen via de VAMIL; 

 Er is juridische ruimte voor OZB differentiatie, vraag is hoe hier invulling aan te geven; 

 Daarnaast mogelijkheden voor differentiatie heffing voor vergunning-verlening; 

 Kijken naar balans tussen belonen en straffen (beloning bij aanleggen groendak, straffen bij 
verharden). Zie ook de aanpak in C40 (voorloper van Resilient Cities). 

 
 
 

http://www.amborcreatie.nl/GD_GroeneDaken/
http://www.levenopdaken.nl/
http://www.atlasnatuurlijkkapitaal.nl/
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/milieulijst-en-energielijst/miavamil/vegetatiedak-0
http://www.greenbiz.com/blog/2014/07/10/cdp-makes-business-case-resilient-cities
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4. Mindset (app en/of website)  
Doel: vergroten bewustwording en handelingsperspectief bij particulieren, overheden en bedrijven 

 Zie ook Huisje Boompje Beter app; 

 Aansluiten bij de interface van een portal in wording, waar Rotterdam en Amsterdam samen 
met partijen als o.a. Arcadis, SBR-CURnet aan werken; 

 Uitgangspunten: interface voor iedereen (particulieren, overheden, bedrijven, 
kennisinstituten); 

 Via portal: vindbaar maken apps, websites, kennis, prijzen en netwerk; 

 Deelname van kennisinstituten is voorwaarde voor onafhankelijke omgeving; 

 Stimuleert toepassen van groene daken, naast promotie via Rotterdamse Daken Dagen 
(RDD), publicaties, Dakenroute, nieuwsberichten etc 

 
 
Ambitie Statement 
VIBA-Expo benadrukt het belang van een hoog ambitieniveau in de Green Deal. Het gaat om een 
goede balans voor de sociaal-culturele (people), ecologische (planet) en economische (profit) 
belangen. Reden om met een wegwijzer te komen middels het 'klavertje vier' als geluksbrenger met 
als elementen: 1. Gebiedsontwikkeling (verlengd maaiveld); 2. Mens centraal (inzet voor meervoudig 
ruimtegebruik, leefgoed én kwaliteit); 3. Leefgoed (inzet op dynamische, klimaat-adaptieve daken / 
levende gebruiksdaken) en 4. Kwaliteit (dak is toekomstgericht voor mens, milieu en maatschappij). 
 
Agenda Stad 
Het ministerie van Economische Zaken nodigt de deelnemers uit om city deals te formeren en in te 
dienen binnen de Agenda Stad. 
 
 
Ander nieuws 

 Onderzoek “Groene daken verbeteren concentratie” (26 mei): http://www.nu.nl/wonen-en-
interieur/4055906/groene-daken-verbeteren-concentratie.html 

 NOS Achtuurjournaal “Hitte in steden en rol groene daken” (5 juni): http://nos.nl/uitzending/6131-
nos-achtuurjournaal.html bij GD partner gemeente Enschede; 

 Onderzoek “stimulering dak- en gevelgroen door gemeenten” (25 juni), door Praktijkonderzoek 
Plant & Omgeving (PPO); 

 Brief Tweede kamer Voortgang Agenda Stad (26 juni): http://agendastad.nl/kamerbrieven/  
GD Groene Daken op p 8 “transitie gebouwde omgeving; 

 Rapport ”De stad verbeeld” (PBL, 29 juni): http://www.pbl.nl/publicaties/de-stad-verbeeld. 
Ontwikkeling in steden en vraagstukken naar de toekomst, waaronder leefbaarheid en 
klimaatadaptatie; 

 Rekentool Green Roof Energy Calculator. 
 
 
Contact 
Wilt u een van de ideeën versterken, laat dit dan weten aan Anne-Marie Bor (a.bor@amborcreatie.nl) 
of Carleen Mesters (vraag@carleenmesters.nl). Heeft u in het algemeen interesse in deelname aan 
de Green Deal, neem dan contact op met Erik Steegman (e.steegman@levenopdaken.nl).  
 

http://huisjeboompjebeter.nl/
http://rotterdamsedakendagen.nl/
http://agendastad.nl/proposities/
http://agendastad.nl/
http://www.nu.nl/wonen-en-interieur/4055906/groene-daken-verbeteren-concentratie.html
http://www.nu.nl/wonen-en-interieur/4055906/groene-daken-verbeteren-concentratie.html
http://nos.nl/uitzending/6131-nos-achtuurjournaal.html
http://nos.nl/uitzending/6131-nos-achtuurjournaal.html
http://www.vitalegroenestad.nl/artikelen/Hoe%20kunnen%20gemeenten%20dak-%20en%20gevelgroen%20stimuleren.wli
http://agendastad.nl/kamerbrieven/
http://www.pbl.nl/publicaties/de-stad-verbeeld
http://greenbuilding.pdx.edu/GR_CALC_v2/grcalc_v2.php#retain
mailto:a.bor@amborcreatie.nl
mailto:vraag@carleenmesters.nl
mailto:e.steegman@levenopdaken.nl
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Nieuwsflits 5 
-Deliverables en acties- 

oktober 2015
 

Beste belangstellenden en deelnemers van de Green Deal Groene Daken, 
 
De Green Deal Groene Daken beoogt landelijke stimulering van groene daken. Stakeholders die baat 
hebben bij meer groene daken zoals gemeentes, waterschappen, verzekeraars, marktpartijen en 
kennisinstellingen ontwikkelen samen een nieuw maatschappelijk verdienmodel. En ze kijken samen 
met de rijksoverheid naar het benutten van kansen en het wegnemen van knelpunten. Het plan van 
aanpak en de eerdere nieuwsflitsen vindt u op www.amborcreatie.nl/GD_GroeneDaken/ en op de 
website van initiatiefnemer Leven op Daken (www.levenopdaken.nl).  

Deze vijfde nieuwsflits beschrijft de voortgang van 5 verdien-ideeën en de inventarisatie van kansen 
& knelpunten voor landelijke opschaling van begroeide daken uit de sessie van 24 september. 
 
Vijf verdien-ideeën 
Sinds de vorige bijeenkomst is door de deelnemers in werkgroepen gewerkt aan een vijftal verdien-
ideeën vanuit het voordeel van groene daken voor waterbuffering, en vanuit het voordeel voor het 
versterken van biodiversiteit op een locatie. 
 
A. Differentiatie belastingen (Rioolheffing, waterschapsbelasting, OZB) 

Essentie: Partijen die met een groen dak zorgen voor baten op het gebied van hemelwater(berging) 

en/of ecosysteemversterking worden  beloond via een korting op gebouwgerelateerde belastingen. 

Type verdienidee: Nieuw verdienmodel, samen met lokale overheden verdienen aan voordelen 

Toelichting: Differentiatie belastingbedragen door eigenaren / gebruikers van gebouwen met een 
oplossing voor hemelwaterafvoer / ontkoppeling korting te geven. Desgewenst partijen die niets doen 
voor hemelwater een hogere belasting laten betalen. De mogelijke kortingen zichtbaar maken op de 
jaarlijkse rekening (rioolheffing, waterschap, OZB) in combinatie met aanduiden risicogebieden.  

 Differentiatie Rioolheffing mag wettelijk gezien, zie ook Gemeentelijk Riolering Plan Haaksbergen 

 Vanuit de Green Deal is een aanvraag gehonoreerd voor een impactproject “Differentiatie 
Belastingen voor Klimaatadaptieve gebouwen” binnen het Stimuleringsprogramma Ruimtelijke 
Adaptatie. Hiermee wordt de komende maanden juridische en financiële expertise verworven. 

 
B. Waterschade preventie en verzekeren 

Essentie: Partijen die met een groen dak zorgen voor baten op het gebied van hemelwater(berging) 

en/of ecosysteemversterking worden beloond via een korting op gebouwgerelateerde verzekeringen. 

Type verdienidee: Nieuw verdienmodel, winst samen met verzekeraar bij voorkomen wateroverlast 

Toelichting: Focus op twee aanvliegroutes: 

 Risicoprofiel ontwikkelen (schade demping) aan de hand van vaststellen relatie (schadepotentieel, 
kans op aanleg (potentieel) groene daken), vaststellen dakgebruik (publiek/privaat), 
kennisachterstand groene daken bij verzekeraars en ontwikkelen monitoringssystematiek; 

 Solidariteit op lokale schaal door relevante stakeholders en verzekeraars bij elkaar brengen en te 
koppelen aan prestaties. 

In de uitwerking zijn de volgende aandachtspunten nog relevant: 

 Incentive nodig (bv greencoins koppelen aan de Huisje Boompje Beter app); 

 Vanuit de verzekering zijn twee doelgroepen te onderscheiden, namelijk particulieren en 
gemeenten (verzekerd voor aansprakelijkheid voor waterschade). Dus demping van stijgende 
schadelastontwikkeling als gevolg van klimaatverandering is via twee sporen te bereiken; 

 Korting op opstal- en inboedelverzekering (climate ready) is alleen interessant op perceel niveau 
en bij breder maatregelenpakket, dus niet alleen op het dak. Van gemeenten stimuleren tot 
klimaatadaptief beleid (inclusief acties richting burgers) wordt meer verwacht. 

 Het project ‘Samen met verzekeraars naar een regenbestendige stad’ van Amsterdam Rainproof 
en Achmea is gehonoreerd als impactproject door Stimuleringsprogramma Ruimtelijke Adaptatie.  
 

C. Gebouwlabels (BREEAM en GPR)  

Essentie: Waarde voor water en biodiversiteit aantoonbaar maken in gebouwlabels. 

Type verdienidee: Van knelpunt naar kans (van onvoldoende punten voor water en 
biodiversiteitswaarde van groene daken naar voldoende punten). 

http://www.amborcreatie.nl/GD_GroeneDaken/
http://www.levenopdaken.nl/
http://www.haaksbergen.nl/Docs/Inwoners/Omgevingsloket/2012-10-05_GRP_definitief.pdf
http://www.ruimtelijkeadaptatie.nl/nl/page/188
http://www.ruimtelijkeadaptatie.nl/nl/page/188
http://huisjeboompjebeter.nl/
http://www.ruimtelijkeadaptatie.nl/k/nl/n88/news/view/1048/245/opnieuw-vijf-impactprojecten-geselecteerd.html
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Toelichting: Groen-blauwe daken bieden meerwaarde voor een gebouw. Ze bieden een oplossing 
voor wateroverlast, en kunnen de lokale biodiversiteit en ecosystemen versterken. Deze meerwaarde 
wordt op het moment nog onvoldoende gewaardeerd in de gangbare labels voor gebouwen. 
Afbakening door te focussen op BREEAM (vastgoedontwikkelaars) en GPR (gemeenten, scholen, 
woboco). Er is als het gaat om groene daken en biodiversiteit vaak sprake van AKO: Angst (voor 
lekken), Kosten (zullen wel hoog zijn) en Onderhoud (nog hoger) en dus angst voor chaos. Terwijl juist 
de voordelen zijn: vergroten leefbaarheid in de stad, integreren omgeving met dak en variatie in 
daklandschap door bv luwtes, boomstronk etc. aan te brengen 

 Rapport “Het biodiversdak binnen BREEAM”. Een advies van de Helpdesk Natuurlijk Kapitaal. 
Conclusies: Breeam IN use (gebruikte gebouwen): Maximaal 18 punten (Asset 14 en Beheer 4 
punten); Nieuwbouw Biodiversdak: 4-5 punten waarbij ook de omgeving biodivers; 

 Opm: groen dak scoort hetzelfde als 10 vogelhuisjes (beide 2 punten).  

 Rapport “Het groenblauwe dak en BREEAM”. Een advies van de Helpdesk Natuurlijk Kapitaal. 
Conclusie: Aanvullende punten voor toepassing van groendak/ waterdak in nieuwbouw score 3 
extra punten (irrigatie (1) en afstromend regenwater (2)) 

 Opm: In de 2014 versie is hele credit POL5 Gebouwbescherming tegen overstroming verwijderd. 
Het ministerie van EZ en Leven op Daken zijn in gesprek met DGBC ivm update van BREEAM in 
2016. Voor GPR wordt door ZinCo advies gevraagd aan Helpdesk Natuurlijk Kapitaal over hoe 
biodiversiteit en waterretentie in het label zijn meegenomen. 
 
D. Ecosysteemherstel 

Essentie: Kansen voor groene daken in kaart brengen, daken bundelen voor gebiedsgerichte aanpak 

en aantrekkelijk maken voor projectontwikkelaars en grotere investeerders. 

Type verdienidee: Nieuwe markt in kaart brengen en in beweging brengen. 

Toelichting: De huidige gebouwen voorraad gebruiken als backbone voor het Nationaal 
NatuurNetwerk (voorheen EHS). Dynamiek creëren op het dak: van gradiënt (hoogteverschillen en 
diversiteit) via successie (opeenvolging van soorten) tot een biotoop komen (leefgebied). De 
verbinding tussen het dak en het maaiveld is daarbij van belang. Daar waar steden nu vaak barrières 
zijn in de EHS, er juist een verbinding van maken. www.omgevingswijzer.org en Atlas Natuurlijk 
Kapitaal kunnen ondersteunen bij het maken van een kansenkaart voor te ontwikkelen biotopen. Het 
gaat om het creëren van biotopen voor een aantal specifiek te bepalen doelsoorten. 
Verschillende stakeholders benaderen, ieder met eigen motieven. Aandacht richten op awareness bij 
projectontwikkelaars, en daardoor meer vraag creëren. Meerdere daken financieel bundelen en 
eventueel via ESCo model of Green Bond ontwikkelen. 
 
E. Mindset 

Essentie: Bewustwording van voordelen van groene daken. Kennis hierover vergroten en verspreiden, 

oa via voorbeelden. 

Type verdienidee: Van knelpunt naar kans, van geringe mindset naar verbeterde mindset. 

Toelichting: Via een groene daken app (en/of website) de kennis en bewustwording bij dakeigenaren 
vergroten. Aansluiten bij de interface van een portal in wording, waar Rotterdam en Amsterdam 
samen met partijen als o.a. ARCADIS, SBR-CURnet aan werken, het Duurzame Daken Platform. 

 Via portal kunnen apps, websites, kennis, prijzen en netwerk gevonden worden;  

 Deelname van kennisinstituten voor onafhankelijke kennisdeling; 

 Met diverse voorbeelden van groene daken, voor projectontwikkelaars. 
 
Kansen en knelpunten 
In de sessie zijn een aantal kansen en knelpunten besproken en geprioriteerd:  
1. Mogelijkheden verkennen voor beter verankeren groene daken / verplichten op landelijk niveau. 

Wellicht stimuleren via nieuwe omgevingswet (2018), incl Besluit Bouwactiviteiten Leefomgeving. 
2. Mogelijkheden verkennen voor beter verankeren groene daken/ verplichten via gemeentelijke 

bepalingen, zoals bestemmingsplan. 
3. Biodiverse daken ontwikkelen als onderdeel van biodivers bouwen. EZ wil onderzoek hiervoor 

ondersteunen. 
 
Vervolg Green Deal 
Aanwezigen willen een fase 2 in, met aandacht voor uitwerken en toepassen van de ontwikkelde 
verdien-ideeën en daarin meenemend de twee sporen voor wettelijke verankering. Met een enquête 
wordt de belangstelling getoetst. Bij tekenen voor fase 2 kunnen nieuwe partners aansluiten. 

Volgende bijeenkomst (en laatste van fase 1): Donderdag 3 december in Rotterdam. 

Contact: Carleen Mesters (vraag@carleenmesters.nl), Anne-Marie Bor (a.bor@amborcreatie.nl),  
Erik Steegman (e.steegman@levenopdaken.nl). 

http://levenopdaken.nl/leven-op-daken-headlines-groendaken/biodiversdak-binnen-breeam.pdf
http://levenopdaken.nl/leven-op-daken-headlines-groendaken/het-groenblauwe-dak-en-BREEAM.pdf
http://www.helpdesknatuurlijkkapitaal.nl/
http://www.omgevingswijzer.org/
http://www.atlasnatuurlijkkapitaal.nl/
http://www.atlasnatuurlijkkapitaal.nl/
mailto:vraag@carleenmesters.nl
mailto:a.bor@amborcreatie.nl
mailto:e.steegman@levenopdaken.nl
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Nieuwsflits 6 
-Vijf routes voor vervolg- 

december 2015
 

Beste belangstellenden en deelnemers van de Green Deal Groene Daken, 
 
De Green Deal Groene Daken beoogt landelijke stimulering van groene daken. Stakeholders die baat 
hebben bij meer groene daken zoals gemeentes, waterschappen, verzekeraars, marktpartijen en 
kennisinstellingen ontwikkelen samen een nieuw maatschappelijk verdienmodel. En ze kijken samen 
met de rijksoverheid naar het benutten van kansen en het wegnemen van knelpunten. Het plan van 
aanpak en de eerdere nieuwsflitsen vindt u op www.amborcreatie.nl/GD_GroeneDaken/ en op de 
website van initiatiefnemer Leven op Daken (www.levenopdaken.nl). 

Deze zesde nieuwsflits beschrijft de afronding van fase I in de afsluitende sessie van 3 december. 
Fase I richtte zich op het ontwikkelen van verdienconcepten en de inventarisatie van kansen & 
knelpunten voor landelijke opschaling van begroeide daken. 
 
Dakexpeditie 
Deze keer waren we op bezoek in Rotterdam, de stad die werkt aan het slim combineren van functies 
op daken. Groene daken voor biodiversiteit, gele daken wekken energie op, rode daken vormen een 
ontmoetingsplaats en blauwe daken houden water vast. We hoorden over de dak-ontwikkelingen in 
van de Dakakker: het ontstaan en welke rol het heeft in educatie (scholen maken mezenbollen en 
bijenhotels). Naast een verdienmodel wordt gewerkt aan een verdeelmodel en een beheermodel. Bij 
het Hofbogen tracé blijkt horeca blijkt als launching customer te werken voor groene daken. Via het 
terras hebben ze een commerciële meerwaarde. En we maakten een groepsfoto op het oudste 
groene dak in Rotterdam namelijk op het Groothandelsgebouw. 
 

 
 
Vijf verdienconcepten 
In de bijeenkomst werkten we verder aan de vijf verdien-concepten die in de vorige nieuwsflits zijn 
beschreven vanuit het voordeel van groene daken voor waterbuffering, en vanuit het versterken van 
biodiversiteit op een locatie. We geven hieronder een korte samenvatting en enkele aanvullingen.  
 
A. Differentiatie belastingen (Rioolheffing, waterschapsbelasting, OZB, leges) 

Essentie: Partijen met een groen dak zorgen voor baten op het gebied van hemelwater(berging) en/of 
ecosysteemversterking. Zij worden beloond via een korting op gebouwgerelateerde belastingen. Op 
die manier verdienen zij samen met lokale overheden aan de voordelen. 

Update: De juridische ruimte is er voor rioolheffing, blijkt uit praktijk in ook in Haaksbergen. Via het 
Impactproject DPRA over Differentiatie belastingen voor klimaatadaptieve gebouwen werkt de 
werkgroep aan de juridische en financiële aspecten van differentiatie. Nieuw is de mogelijkheid om te 
stimuleren via het schrappen van leges op groene plannen, een primeur bij Green Deal deelnemer 
Enschede. 
 

http://www.amborcreatie.nl/GD_GroeneDaken/
http://www.levenopdaken.nl/
http://www.urbanisten.nl/wp/?portfolio=rotterdam-roofscapes
http://www.luchtsingel.org/locaties/dakakker/
http://www.luchtsingel.org/locaties/hofbogen/
http://ghg.nl/nl/nieuws/groot-handelsgebouw-staat-in-bloei/
http://www.haaksbergen.nl/Docs/Inwoners/Omgevingsloket/2012-10-05_GRP_definitief.pdf
http://www.ruimtelijkeadaptatie.nl/k/nl/n88/news/view/1048/245/opnieuw-vijf-impactprojecten-geselecteerd.html
http://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/enschede-vraagt-geen-leges-meer-voor-duurzame.9502398.lynkx
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B. Waterschade preventie en verzekeren 

Essentie: Partijen met een groen dak zorgen voor baten op het gebied van hemelwater(berging) en/of 
ecosysteemversterking. Zij kunnen beloond worden via een korting op gebouwgerelateerde 
verzekeringen. Op die manier verdienen particulieren samen met verzekeraars aan de voordelen. 
Gemeenten zijn verzekerd voor aansprakelijkheid. Verzekeraars kunnen via deze relatie gemeenten 
aanspreken op hun klimaatadaptatiebeleid. 

Update: Werken aan Big Data om bewustzijn rond toenemende schade bij klimaatverandering te 
vergroten, en schadeafwikkeling te bespoedigen. Komende periode onderzoek doen naar scenario’s: 
wat betekent waterschade voor maatschappelijke (vermeende) kosten/baten, en deze koppelen aan 
MKBA (maatschappelijk en commercieel). 
 
C. Gebouwlabels (BREEAM en GPR)  

Essentie: Waarde voor water en biodiversiteit aantoonbaar maken in gebouwlabels. Samen van 
knelpunt naar kans (van onvoldoende punten voor water en biodiversiteitswaarde van groene daken 
naar voldoende punten).  

Update: Naast Het biodiverse dak binnen BREEAM en Het groenblauwe dak en BREEAM is er nu ook 
Biodiversiteit middels biodivers dak met waterbuffering binnen GPR. De werkgroep werkt aan betere 
waardering van waterberging en biodiversiteit op daken in gebouwlabels. Daarnaast samenwerking 
met de ontwikkeling van het Groen-Blauw waterlabel dat Nelen &Schuurmans met Amsterdam 
Rainproof en een aantal gemeenten ontwikkelt voor gebouwen. 
 
D. Ecosysteemherstel 

Essentie: Kansen voor groene daken in kaart brengen, daken bundelen voor gebiedsgerichte aanpak 
en aantrekkelijk maken voor projectontwikkelaars en grotere investeerders. Zodoende een nieuwe 
markt in kaart brengen en in beweging brengen. 

Update: Duidelijke koers van compensatie naar denken in herstel van ecosystemen. En integratie van 
twee huidige schijnbare tegenpolen natuur en bouw via het concept natuurinclusief bouwen. 
Aanhaken bij bijvoorbeeld Nul-Op-de-Meter woningen en hiervoor standaard en prefab groen dak 
oplossingen ontwikkelen. Bijvoorbeeld voor 50+ woningen van woningbouwcorporaties. Daarnaast 
onderzoek naar (standaard) oplossingen voor biodiversiteit op daken. 
 
E. Mindset 

Essentie: Bewustwording van voordelen van groene daken. Kennis hierover vergroten en verspreiden, 
via een onafhankelijke website met voorbeelden. Samen met projectontwikkelaars van knelpunt naar 
kans, van een geringe mindset naar goede mindset. 

Update: Het duurzame daken platform wil de onafhankelijke website publiceren bij de Rotterdamse 
dakendagen, juni 2016. De marketing van groene daken dient te verleiden, bijvoorbeeld met een optie 
om online je eigen dak samen te stellen, zie ook www.Garden2b.nl. Voor de kansenkaart aansluiting 
zoeken bij de AtlasNatuurlijkKapitaal (ANK), met Rotterdam als pilot en Melbourne als voorbeeld.  
 
Vervolg Green Deal 
De Green Deal gaat door! Het draagvlak en enthousiasme is groot blijkt uit een enquête en tijdens de 
bijeenkomst zelf. De focus voor een 2 jaar durend vervolg ligt op innovatie van het product en 
experimenteren met de ontwikkelde verdienconcepten. Maar ook gaan we op landelijk niveau 
verkennen welke mogelijkheden er zijn voor het stimuleren van biodiversiteit en de klimaatadaptatieve 
functie van gebouwen via prestatie-wensen, bijvoorbeeld via omgevingswet en de BBL. En kijken wat 
er kan via gemeentelijke bepalingen, zoals de structuurvisie en het bestemmingsplan. 
 
In de tweede helft van januari komen we er op terug via de mail met daarin het definitieve eindrapport, 
een uitgewerkt Plan van Aanpak voor vervolgtraject GDGD en een concept GD tekst. Hiermee kunnen 
partijen binnen hun organisatie polsen of en hoe ze meedoen in het vervolg. Nieuwe partijen kunnen 
dan ook aanhaken. De ondertekening is gepland op 14 april bij de Innovatie Estafette. Als EU 
voorzitter zet Nederland de Urban Agenda centraal, kortom brede internationale exposure. 
 
We kijken uit naar een vruchtbaar vervolg in 2016 en 2017, op naar meer begroeide daken als 
naturebased solution in het bouwen aan een veerkrachtige leefomgeving! 
 

 21 januari Buildin’Green congres door oa VHG over levend groen voor gebouwen en gebieden 

 Handreiking inkopen multifunctionele daken en video over multifunctionele daken over het Andaz 
dak en het Orlyplein 

 
Contact: Carleen Mesters (vraag@carleenmesters.nl), Anne-Marie Bor (a.bor@amborcreatie.nl),  
Erik Steegman (e.steegman@levenopdaken.nl). 

http://rotterdamsedakendagen.nl/
http://rotterdamsedakendagen.nl/
http://www.garden2b.nl/
http://www.atlasnatuurlijkkapitaal.nl/
http://cityofmelbourne.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=5c6bf1fc3f094e418e55eb1bce03953e
innovatie%20estafette%202011
http://www.buildingreen.nl/nl_NL/
http://www.sbrcurnet.nl/projecten/kennispartnerproject-andaz-hotel-amsterdam
mailto:vraag@carleenmesters.nl
mailto:a.bor@amborcreatie.nl
mailto:e.steegman@levenopdaken.nl
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Start fase 2 uitwerken en experimenteren 
juli 2016, nieuwsflits 7

 

 
Beste belangstellenden en deelnemers van de Green Deal Groene Daken fase 2, 
 
De Green Deal Groene Daken beoogt landelijke stimulering van groene daken. Stakeholders die baat 
hebben bij meer groene daken zoals gemeentes, waterschappen, verzekeraars, het nationaal 
groenfonds, marktpartijen en kennisinstellingen ontwikkelen samen een nieuw maatschappelijk 
verdienmodel. En ze kijken met de rijksoverheid naar het benutten van kansen en het wegnemen van 
belemmeringen. Het plan van aanpak en de eerdere nieuwsflitsen vindt u op 
www.amborcreatie.nl/GD_GroeneDaken/. Deze zevende nieuwsflits beschrijft de start van fase 2. 
 
Ondertekening 14 april 
Donderdag 14 april is op de Innovation Expo de Green Deal Groene Daken, fase 2 ondertekend door 
27 vertegenwoordigers van gemeenten, provincie, waterschappen, overkoepelende organisaties, 
bedrijfsleven en kennisinstituten waaronder een hogeschool. In Amsterdam is deze Green Deal 
Groene Daken fase 2 nog extra in het zonnetje gezet omdat het de 200ste Green Deal ondertekening 
in Nederland bleek te zijn. De 27 partijen tekenden samen met minister Kamp. 
In fase 2 werken partijen samen met andere stakeholders aan de voorstellen voor het maatschappelijk 
verdienmodel. Experimenteren en toepassen in pilots staat centraal. Voor een onafhankelijke en 
slagvaardige uitvoering is een stichting in oprichting met als bestuursleden: Christoph Maria Ravesloot 
(voorzitter), Brigitte Bultinck (penningmeester) en Rob Bakker (secretaris).  
 

 
 
Eerste bijeenkomst van fase 2: (Dak)expeditie bij het NIOO in Wageningen 
We worden welkom geheten voor een rondleiding in, om en op het duurzame C2C gebouw van het 
NIOO - “een gebouw dat leeft”. Het NIOO is in 2009 gebouwd, en heeft duurzaamheid hoog in het 
vaandel staan: kringlopen sluiten, kijken wat de natuur biedt en deze uitdagingen aangaan en 
onderzoeken. De vacuümtoiletten die doorspoelen met grondwater zijn daar een goed voorbeeld van. 
Met het project “poep is goud” worden nutriënten die in ons afvalwater zitten gerecycled voor 
bemesting. Het water wordt zo ook meteen gezuiverd. Verder is er op het terrein veel gedacht aan 
biodiversiteit, oa door verhogingen en verlagingen en verschillende soorten grond toe te passen. Op 
het begroeide dak wordt volop geëxperimenteerd en gemeten. 
 
Zeven werkgroepen 
Op basis van de resultaten uit fase 1, de vijf verdienconcepten en recente ontwikkelingen in een 
aantal projecten van de Green Deal, is in zeven gekeken naar het beoogde resultaat, de acties, de 
deelnemers en trekker, wat er nodig is per thema om het thema verder te brengen en eventuele 
pilots waarin geëxperimenteerd kan worden met het betreffende thema. We geven een korte 
samenvatting.  

http://www.amborcreatie.nl/GD_GroeneDaken/
http://www.amborcreatie.nl/wp-content/uploads/2016/02/GD-Groene-Daken-Maatschappelijk-verdienen-met-groene-daken-januari-2016.pdf
http://www.amborcreatie.nl/wp-content/uploads/2016/02/GD-Groene-Daken-Maatschappelijk-verdienen-met-groene-daken-januari-2016.pdf
mailto:https://nioo.knaw.nl/nl/over-nioo/een-gebouw-dat-leeft
https://nioo.knaw.nl/nl/news/leren-van-de-natuur-poep-goud
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A. Differentiatie belastingen (Rioolheffing, waterschapsbelasting, OZB, leges) 
Via het impactproject differentiatie belastingen is een onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om te 
differentiëren in een aantal lokale gebouw gebonden belastingen. Lees er meer over in het rapport 
‘Hemelwater belasten of belonen’. Volgende stap is een rekenexercitie in een aantal pilots.  
B. Gebouwlabels, stimuleren vastgoedeigenaren 
De werkgroep werkt aan betere waardering van waterberging en biodiversiteit op daken in 
gebouwlabels. Eerste inzet was op BREEAM, maar de herziening blijkt via Engeland te lopen. De 
focus is meer op de mindset van vastgoedeigenaren komen te liggen. 
C. Biodiversiteit 
Een deskstudie wordt door PPO gedaan om te kijken wat er al bekend is over de biodiversiteits 
waarde van groene daken. Doel is om te komen tot richtlijnen om daken meer biodivers in te richten 
en zo het daklandschap te gaan benutten voor het ontwikkelen van meer robuuste stedelijke natuur.  
D. Mindset/platform multifunctionele daken 
Vastgoedeigenaren bewustmaken van de noodzaak van meer groene daken en zo stimuleren om ze 
te gaan toepassen. Een kansenkaart wordt gemaakt in de Atlas Natuurlijk Kapitaal. 
E. Omgevingswet / Gemeentelijke stimulansen 
In de nieuwe omgevingswet komt ook een nieuw ‘bouwbesluit’. Door sessies per stad te organiseren 
willen we kijken wat er kan vanuit de nieuwe omgevingswet om op integrale wijze een duurzame inzet 
van daken te ontwikkelen. www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl 
F. Standaarddakelementen gebouw en omgeving / landschap (technologische innovatie) 
Open source met deskstudies verschillende daktypes en landschaptypes inventariseren. Vervolgens 
randvoorwaarden definieren en in 3DI een virtueel dak maken (groen, rood, blauw, wit en geel). 
G. Vuistregels en modellen 
Afgestemd op een aantal doelgroepen (vastgoedeigenaren, investeerders, huiseigenaren, etc) op 
basis van bestaande meetgegevens en modellen, vuistregels voor de verschillende kwaliteiten van 
begroeide daken ontwikkelen. Op het gebied van waterberging, koellast, biodiversiteit en sociaal). 

 
Ruimte in regels 
Het Ministerie van Economische Zaken doet een oproep om belemmerende regels bij hen te melden 
via het meldpunt in het programma Ruimte in Regels voor Groene Groei www.ruimteinregels.nl. 
Deelnemers wordt gevraagd om wettelijke knelpunten rond groene daken in te brengen zodat samen 
naar een oplossing kan worden gezocht. 
 
Wat kunt u verwachten in 2016? 
Dit najaar in eerste instantie twee werkgroep meetings, en in december een bredere bijeenkomst. 
Verder kijken we naar aansluiting bij andere bijeenkomsten zoals de Rotterdamse dakendagen (juni 
2017) en het KNW-STOWA seminar op 4 oktober aanstaande. 

 
Contact: Carleen Mesters, Anne-Marie Bor, Erik Steegman 

Help mee met waarnemen: 
Oproep aan iedereen die een groen dak heeft, vaak op een groen dak komt, of groene daken 
levert: de Vlinderstichting en de Vogelbescherming doen een laagdrempelig onderzoek naar de 
bijdrage van groene daken voor natuur. Hoe hoog kunnen vlinders komen, en bieden begroeide 
daken meer biodiversiteit? Help ons om de biodiversiteit van groene daken beter in beeld te 
brengen en verder te ontwikkelen: vul enkele malen in het jaar dit eenvoudige googleformulier 
in (hooguit 5 minuten). Stuur het ook door aan klanten en andere eigenaren van groene daken. 
Tip: een mooie personeelsactiviteit die weinig tijd kost en veel informatie oplevert! 

http://www.amborcreatie.nl/wp-content/uploads/2016/07/GD-Groene-Daken-2016-Hemelwater-belasten-of-belonen-DEF.pdf
http://www.atlasnatuurlijkkapitaal.nl/home
http://www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl/
http://www.ruimteinregels.nl/
mailto:vraag@carleenmesters.nl
mailto:a.bor@amborcreatie.nl
mailto:e.steegman@levenopdaken.nl
http://goo.gl/forms/OEN8bOeztYj0ztcv2


 
 
'Samenhang werksporen en
acties voor opschaling'  

Nieuwsflits 8, november 2016

Werksporendag 13 oktober

Donderdag 13 oktober werkten de Green Deal Groene Daken partners (GDGD) bij partner het Nationaal

Groenfonds in Hoevelaken aan de deliverables binnen zes werksporen: Differentiatie Belastingen,

Gebouwlabels, Biodiversiteit, Mindset, Innovatie en Vuistregels/Modellen. Alle groepen bespraken

voortgang en te ondernemen acties voor de korte en middellange termijn.

Maar eerst werd met een oefening de verbinding tussen de

verschillende werkgroepen in kaart gebracht. Dit deden we vanuit

de parabel van de blinden en de olifant als metafoor; de blinde

mensen kunnen slechts een deel van de olifant waarnemen, pas als

je alle verzamelde gegevens hebt kan er een totaalbeeld ontstaan.

Zie ook de resultaten per groep in deze nieuwsflits.

Seminar KNW-STOWA 4 oktober

Op 4 oktober organiseerden STOWA en KNW een ervaringen- en inzichtensymposium Groene Daken in

Utrecht. GDGD voorzitter Christoph Maria Ravesloot was dagvoorzitter, en vanuit de werkgroep

Biodiversiteit leverden we een bijdrage in een deelsessie met de Stadsecoloog van Groningen, Klaas van

Nierop. Hij presenteerde een model voor het bepalen van biodiversiteitswaarde van een groen dak. De

gegeven presentaties zijn te vinden via deze link en het verslag van de dag vindt u hier.

http://stowa.nl/nieuws___agenda/agenda/Groene_daken__ervaringen-_en_inzichtensymposium_
https://www.h2owaternetwerk.nl/images/Verslag_seminar_4_oktober.pdf


Klimaattop 26 oktober

Stroomversnelling en de Green Deal Groene Daken hebben de handen ineen geslagen om de business

case voor klimaatadaptatie ook te sluiten. Differentiatie van gebouwgebonden belastingen, stimuleert

gebouweigenaren om hun gebouwen klimaatadaptief en energieneutraal te maken. Aan het rapport

'Klimaatadaptatie in een stroomversnelling' droegen partners van de GDGD bij met concrete informatie

voor 4 typen groene daken. Op 26 oktober heeft deze nieuwe samenwerking breakout sessie

georganiseerd tijdens de Klimaattop in Rotterdam, met als doel kennis te delen en gezamenlijk

mogelijkheden te verkennen en pilots te inventariseren. Het verslag van deze sessie wordt beschikbaar

gemaakt op de website van de klimaattop.

Resultaten per werkspoor

Op basis van de voorgaande bijeenkomsten en het grotere doel van de Green Deal brachten de

werkgroepen in kaart welke acties zij zien op weg naar de volgende bijeenkomst, het einde van GDGD

fase 2 in 2017, en resultaten over 5 jaar; wat wil je dan als werkgroep hebben bereikt en hoe ga je dat

aanpakken?

 
 A. Differentiatie belastingen 

Differentiatie wordt steeds actueler. Voor het experimenteren met differentiatie bij de rioolheffing,

waterschapsbelasting en OZB inventariseert de werkgroep pilots bij gemeenten, waterschappen en

wijken. Eerste stap is een rekenexercitie en daarnaast zoeken naar mogelijkheden om te experimenteren.

 
B. Gebouwlabels, stimuleren vastgoedeigenaren

De werkgroep werkt aan betere waardering van waterberging en biodiversiteit op daken in gebouwlabels.

De komende tijd onderzoekt de werkgroep welke gebouwlabels zich het meest lenen voor toetsing van

biodiverse daken, en hoe dit te integreren is.

 
C. Biodiversiteit

Een deskstudie wordt door PPO gedaan begeleid door de werkgroep Biodiversiteit om te kijken wat er al

bekend is over de biodiversiteitswaarde van groene daken. Doel is om te komen tot een

handreiking/routekaart over het stimuleren van biodiversiteit als stimulans en hulpmiddel, en een richtlijn

die als kwaliteitsnorm moet gaan gelden. Om zo daken meer biodivers in te richten en zo het

daklandschap te gaan benutten voor het ontwikkelen van meer robuuste stedelijke natuur. 

 
D. Mindset/platform multifunctionele daken

Een breder stappenplan maken met een lange termijnvisie voor het verbeteren van de mindset over

groene daken bij vastgoedeigenaren en gemeenten. Er zijn Groene Daken kansenkaarten gemaakt

http://stroomversnelling.nl/klimaatadaptatie-en-nul-op-de-meter-combineren-goed/
https://www.klimaattop2016.nl/Nieuws/nieuws/2016/10/27/documentatie-op-deze-site


voor Almelo en Hengelo en een inspirerend Park 2020 in Hoofddorp. Andere acties zijn het in

kaart brengen van (online) informatieplatformen over biodiverse daken en het inventariseren van de

behoefte van gemeenten aan een informatieportaal.

 
E. Omgevingswet / Gemeentelijke stimulansen

Deze groep organiseert een eigen werksessie op 24 november met een expert. De uitkomsten van deze

bijeenkomst volgen later.  

 
F. Standaarddakelementen gebouw en omgeving / landschap (technologische innovatie)

Open source inventarisatie van deskstudies van verschillende daktypes en landschapstypes.

Verschillende studies zijn nu in beeld. Er wordt onder andere geïnventariseerd op renovatie, biodiversiteit

en isolatie.

 
G. Vuistregels en modellen

Er wordt een overzicht gemaakt van onderzoeken over onderdelen en voordelen van groene daken wat

als groeidocument gaat dienen. Op basis van bestaande meetgegevens en modellen, gaan we vuistregels

voor de verschillende kwaliteiten van begroeide daken ontwikkelen.

Wat kunt u verwachten de komende tijd?

U bent welkom bij de volgende evenementen.

De Green Deal Groene Daken pitcht op het netwerkevenement 'Groene Groei’ op 24

november, georganiseerd door het ministerie van EZ.

De bijeenkomst van de Community of Practice Meten en Monitoren Groenblauwe Daken wordt

gehouden op 29 november (alleen voor waterschappen, gemeenten en kennisinstellingen). 

En we presenteren over het spoor 'differentiatie belastingen' bij het symposium 'Sturing geven aan

de Future Green City' georganiseerd door de VVM op 1 december. Dit is een side-event van

het 'Future Green City’ evenement van 28 november tot 1 december.

http://almelo.duurzaamheidskaart.nl/EnvironmentMap/Home/Search
http://hengelo.duurzaamheidskaart.nl/EnvironmentMap/Home/Search%C2%A0
https://www.youtube.com/watch?v=_v17vMZrGOI
https://www.evite-sendmail.nl/rvo/ggf_16/web/ggf_16_programma.php
http://stedelijkwaterbeheer.stowa.nl/Projecten/CoP__Meten_en_Monitoren_Groenblauwe_daken_?eId=1320
https://www.vvm.info/activiteiten/sturing-geven-aan-de-future-green-city?utm_source=VVM&utm_medium=uitnodiging
http://www.futuregreencity.nl/


Colofon

De Green Deal Groene Daken beoogt landelijke stimulering van groene daken. Stakeholders die baat

hebben bij meer groene daken zoals gemeentes, waterschappen, verzekeraars, het nationaal groenfonds,

marktpartijen en kennisinstellingen ontwikkelen samen een nieuw maatschappelijk verdienmodel. En ze

kijken met de rijksoverheid naar het benutten van kansen en het wegnemen van belemmeringen. Het plan

van aanpak en de eerdere nieuwsflitsen vindt u op www.amborcreatie.nl/GD_GroeneDaken/.

Voor vragen of suggesties, neem contact met ons op: 

Carleen Mesters  

Anne-Marie Bor 

Erik Steegman

 
Als deze nieuwsbrief naar u is doorgestuurd en u hem voortaan direct wilt ontvangen,

stuur dan een mail naar:

Inge Mijnheer

http://www.amborcreatie.nl/GD_GroeneDaken/
mailto:vraag@carleenmesters.nl
mailto:a.bor@amborcreatie.nl
mailto:e.steegman@levenopdaken.nl
mailto:i.mijnheer@amborcreatie.nl?subject=Aanmelden%20GDGD%20Nieuwsflits&body=Beste%20Inge%2C%0A%0ABij%20dezen%20meld%20ik%20me%20graag%20aan%20voor%20de%20GD%20Groene%20Daken%20Nieuwsflits.%20
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Transitie Groene Daken 
Nieuwsflits 9, januari 2017

 

 

 

  

 

 
Website Green Deal Groene Daken live! 
Op www.greendealgroenedaken.nl vindt u alle informatie over de doelen en activiteiten van de Green Deal 

Groene Daken. De partners die actief zijn in de Green Deal, en uiteraard de resultaten die zij samen bereiken in 

de 7 werksporen. Bekijk aan welke ontwikkelingen de Green Deal aan bijdroeg. Zoals: 

• Presentatie 'Financiële prikkels via Differentiatie belastingen' bij de netwerkdag Ruimtelijke Adaptatie 

• Presentatie ‘Differentiatie Belastingen’ op het VVM symposium ‘Sturing geven aan de Future Green City’ 

• Pitch ‘Met Green Deals naar een duurzame samenleving’ bij het EZ-netwerkevenement Groene Groei 

• Break-out ‘Duurzame waarde belasten of belonen’ met Stroomversnelling op de nationale Klimaattop 

• De deelsessie over natuurwaarden op daken bij het STOWA/KNW symposium Groene Daken 

• Gesprek over multi-stakeholder samenwerking op Springtij (thema SDGs) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
Groene daken in Almere  
In december kwamen GDGD partners samen in het KAF in Almere, startend met een dak-expeditie langs 

http://www.greendealgroenedaken.nl/
http://www.greendealgroenedaken.nl/index.php/resultaten/
http://www.greendealgroenedaken.nl/index.php/werksporen/
https://ruimtelijkeadaptatie.nl/sra/netwerkdag
https://vvm-site.e-captain.nl/activiteiten/sturing-geven-aan-de-future-green-city
http://www.rvo.nl/actueel/evenementen/inspiratie-en-netwerkbijeenkomst-groene-groei
https://www.klimaattop2016.nl/afspraken/duurzame-waarde-belasten-of-belonen
http://stowa.nl/nieuws___agenda/agenda/Groene_daken__ervaringen-_en_inzichtensymposium_
http://www.springtij.nu/terugblik-springtij-2016/
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P.J.Oudpark, Hogeschool Aeres en het KAF-dak. Het P.J.Oudpark leerde ons het belang van duidelijke planning 

en communicatie met alle betrokken hoveniers, monteurs en dakdekkers bij het beheer van zo’n speciaal 

parkeergarage dak dat er uit ziet als een gewoon park. Op het dak van Hogeschool Aeres experimenteren 

studenten met biodiverse maatregelen, zoals het mengen van lokale grond en bodemleven met substraat en het 

effect op biodiversiteit. De Kunstlinie Almere Flevoland (KAF) liet ons meedenken over haar uitdagingen voor een 

groene verbinding naar het Floriadeterrein voor 2022 en een meeuwen-vrij gebruiksdak met uitzicht op de 

toekomstige Floriade. Advies: Biodiverse aanleg met geringe hoogteverschillen is een mooi alternatief voor de 

huidige zwarte kunstkraaien. 

 
 

 

  
 
Multilevel innovatie op 8 december 2016  
De 7 werksporen dachten met elkaar mee aan de hand van de vorderingen 

en uitdagingen waar ze voor staan. Zicht op de onderlinge samenhang met 

hulp van het multilevel innovatie model versterkte ieders bijdrage aan de 

transitie Groene Daken. Dit model uit de transitiekunde (Peter Joore, New To 

Improve, 2010) laat zien dat voor opschaling van technische innovatie ook 

innovatie op andere transitie-levels nodig is. 

• Mindset werkt aan brede bewustwording op het maatschappelijke 

level; 

• Differentiatie Belastingen en Omgevingswet zijn actief op het 

sociaal-technische level; 

• Gebouwlabels en Facts & Values werken aan verbeteringen op het 

product-dienst level; 

• De sporen Biodiversiteit en Innovatie werken aan vernieuwing op 

het product-technologie level 
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Biodiversiteit 
Gestart met een handreiking biodiversiteit voor opdrachtgevers met mogelijkheid voor kwaliteitstoetsing. 

Literatuuronderzoek binnen de onderzoeksgroep Biodiversiteit is bijna afgerond. Er blijkt nog weinig bekend te 

zijn over natuurwaarde van groene daken, een voorstel voor vervolg is in de maak. 

Innovatie 
Open source met deskstudies verschillende daktypes en landschapstypes inventariseren onder andere op 

renovatie, biodiversiteit en isolatie. In 2017 innovaties in de markt eenduidig in kaart brengen, en een programma 

van eisen voor verdere innovatie-behoefte formuleren samen met opdrachtgevers. 

Gebouwlabels 

Het werkspoor werkt aan betere waardering van waterberging en biodiversiteit op daken in gebouwlabels. Daarbij 

is input van de werksporen Biodiversiteit en Innovatie van belang. De resultaten van de Gebouwlabels zijn van 

belang voor de werksporen Omgevingswet en Mindset. 

Facts & Values 

Op basis van de belangrijkste voordelen en kwaliteiten/functies van groene daken (zoals waterberging, koellast, 

biodiversiteit, gezondheid en sociaal) is een tabel onderbouwende rapporten gemaakt. Doel is om te komen tot 

duidelijke ‘facts & values’ van groene daken, bruikbaar als input voor vrijwel alle andere werksporen. 

Differentiatie Belastingen 

Het werkspoor wil in 2017 pilots starten om het effect van differentiatie belastingen nader te onderzoeken. De 

resultaten van de pilots zijn nuttig voor het beïnvloeden van de mindset van betrokkenen. 

Omgevingswet  
Door sessies per stad te organiseren wil het werkspoor Omgevingswet kijken wat er kan vanuit de nieuwe 

omgevingswet. Met als doel om op integrale wijze een duurzame inzet van daken te ontwikkelen. Er wordt een 

position paper gemaakt en pilots georganiseerd die los van de paper komen te staan. De conclusies van het 

werkspoor Facts & Values bieden input voor het werk in de omgevingswetgroep. De 

websitewww.aandeslagmetdeomgevingswet.nl is hierbij ook nuttig. 

Mindset 
Alle betrokken stakeholders op maatschappelijk niveau bewustmaken van de voordelen van groene daken en zo 

stimuleren om ze te gaan toepassen als naturebased solution voor maatschappelijke uitdagingen zoals 

klimaatadaptatie en gezondheid. Het werkspoor Mindset werkte aan de nieuwe 

websitewww.multifunctioneledaken.nl. 

 

  
 
Wat kunt u verwachten in 2017? 

Dit jaar zijn er drie bijeenkomsten gepland. De eerste op 14 maart in Rotterdam, samen met de CoP Meten en 

Monitoren van Groen-Blauwe daken. Verder zoeken we voortdurend aansluiting bij andere bijeenkomsten. Als u 

een bijeenkomst wilt melden voor GDGD leden om te presenteren en zichtbaarheid te vergroten, stuur ons dan 

een email. 

 

http://www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl/
http://www.multifunctioneledaken.nl/
http://stedelijkwaterbeheer.stowa.nl/Projecten/CoP__Meten_en_Monitoren_Groenblauwe_daken_.aspx?eId=1320
http://stedelijkwaterbeheer.stowa.nl/Projecten/CoP__Meten_en_Monitoren_Groenblauwe_daken_.aspx?eId=1320
mailto:info@greendealgroenedaken.nl
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Meer nieuws 

• Initiatiefnemer Erik Steegman is genomineerd tot ‘Dakenman van het jaar 2016’ vanwege zijn bijdrage 

aan de totstandkoming en voortzetting van de Green Deal Groene Daken. U kunt nog op hem stemmen. 

Meld u aan voor het dakevent op 24 maart, en hoor of hij of andere Green Deal partners (BDA, 

Optigroen en Vebidak) er met de dakaward 2016 vandoor gaan! 

• De NTA 8292 is gepubliceerd! Deze NEN norm geeft bepalingsmethoden voor de windweerstand, de 

waterretentie en het brandgevaarlijk zijn van extensief begroeide daken. Green Deal partner Enschede 

heeft hem al in gebruik bij het opstellen van bestekken. 

• Green Deal partner Tilburg onderzocht motieven en opschalingsmogelijkheden voor groene daken. 

  
 
Met Groene Daken groeten van het proces-team 

Anne-Marie Bor, Carleen Mesters, Inge Mijnheer en Erik Steegman. 

info@greendealgroenedaken.nl 

 
 

  
Colofon 

De Green Deal Groene Daken beoogt landelijke stimulering van groene daken. Stakeholders die baat hebben bij 

meer groene daken zoals gemeentes, waterschappen, verzekeraars, het nationaal groenfonds, marktpartijen en 

kennisinstellingen ontwikkelen samen een nieuw maatschappelijk verdienmodel. En ze kijken met de 

rijksoverheid naar het benutten van kansen en het wegnemen van belemmeringen. 

Het plan van aanpak en de eerdere nieuwsflitsen vindt u op www.greendealgroenedaken.nl 

 

 
 

 
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat: 

• U partner bent bij de Green Deal Groene Daken en/of de COP Meten en Monitoren Groenblauwe Daken 

• U heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn in de Green Deal Groene Daken en/of de COP Meten en 

Monitoren Groenblauwe Daken 

• U aanwezig bent geweest bij een van de symposia over begroeide daken in de periode 2013-2016 die 

door STOWA/KNW/GDGD zijn georganiseerd 

• Wij u anderszins op de hoogte willen houden van de ontwikkelingen met betrekking tot het stimuleren 

van begroeide daken in de stedelijke ontwikkeling. 

Ontving u deze nieuwsflits via een collega, meldt u zich dan hier aan om hem zelf te ontvangen. 

 

http://www.dakevent.nl/index.php/nomineer-dakenman-2016
http://www.dakevent.nl/index.php/gratis-entreebewijs-dakaward-2016
https://www.nen.nl/NEN-Shop/Norm/NTA-82922016-nl.htm
https://www.tilburg.nl/actueel/nieuws/item/tilburg-werkt-aan-stimuleringsregeling-groene-daken/
mailto:%20info@greendealgroenedaken.nl
http://www.greendealgroenedaken.nl/
http://www.greendealgroenedaken.nl/
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