
Doe je ook mee voor een groen tapijt op het dak?  

De Provincie Utrecht wil initiatieven ondersteunen voor een groenere, meer biodiverse en 

klimaatbestendige omgeving. Daarvoor hebben zij subsidie beschikbaar gesteld, o.a. voor de 

aanleg van groene daken in buurten. Met minimaal vijf woningen met dezelfde of 

aangrenzende postcode komen we in aanmerking voor de subsidie. In het van Rijningenpark 

zijn al enkele buurtbewoners hier enthousiast voor geworden en hebben we de eerste 

stappen gezet. We zoeken nog meer omwonenden in aangrenzende straten om mee te doen.  

De meeste daken zijn namelijk geschikt voor een sedumdak en de subsidie hiervoor is 100%! 

Dit geldt zowel voor de voorbereidingen, de inspectie van het dak als de aanleg. Het is 

makkelijk te realiseren en geeft veel voordelen. Een groen dak ziet er niet alleen leuk uit, het 

trekt insecten en vogels aan en zorgt voor extra isolatie en wateropvang. Het helpt om onze 

omgeving meer bestand te maken tegen de gevolgen van klimaatverandering met 

toenemende hitte, droogte en wateroverlast. Het vergroot de biodiversiteit, houdt water, 

vooral ook bij hoosbuien, langer vast, verlaagt hoge temperaturen in de zomer en zorgt voor 

schonere lucht. Het bevat verschillende soorten rots- en vetplanten die in verschillende 

periodes bloeien, zodat  het hele seizoen iets te beleven is. De beplanting  wordt geleverd als 

sedummat op substraat met een drainagelaag, die zo uitgerold kan worden. 1 

Een sedumdak weegt weinig en elk plat of licht 

hellend dak zoals een schuurdak of garage, 

waarop je met twee mensen kan staan, is 

daarvoor al geschikt. Een lichtgewicht versie kan 

zo’n 35lit/m2 water opvangen en heeft een 

verzadigd gewicht van 45-50 kg/m2. Het kan goed 

gecombineerd worden met zonnepanelen, die 

daardoor zelfs beter gaan presteren omdat ze 

minder heet worden. 2  

Wij zijn al in gesprek met een partij voor de aanleg. Ook hebben we contact gelegd met de 

provincie. De provincie heeft al goedkeuring van 100% subsidie toegezegd bij het 

voorgestelde aanbod door deze partij en voor aansluiting van omliggende straten.  

We zouden dit buurtinitiatief graag uitbreiden met buurtgenoten uit aangrenzende straten. 

Mocht je overwegen om mee te doen, neem dan contact op met ondergetekende via 

s.bollen49@kpnmail.nl . Wij hebben een volledig aanbod klaar liggen en je dak kan van 

tevoren gratis globaal geïnspecteerd worden. Meer info over de provinciale subsidie vind je 

op https://www.provincie-utrecht.nl/loket/subsidies/klimaatadaptatie?s=09#Hoe-subsidie-

aanvragen .  
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Suzy Bollen, van Rijningenpark. 

Namens het buurtinitiatief  ‘groene daken’  

 
1 Uit een artikel voor de Woudenberger dat binnenkort verschijnt. 
2 Idem 
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