
Er zijn 2 soorten groendaken

•	Intensieve groendaken:	Deze	daktuin	is	hetzelfde	als	een	gewone

tuin.	Er	groeien	grassen,	kruiden,	struiken	of	zelfs	bomen.	Zo’n	daktuin	weegt	

behoorlijk	wat	en	de	dakconstructie	van	uw	huis	moet	dan	ook	voldoende	

stevig	zijn.	Daktuinen	legt	je	niet	zomaar	aan	op	bestaande	daken.

•	Extensieve groendaken:	Bij	deze	soort	daktuin	liggen	er	vooral	mossen,	

vetplanten	en	kruiden	op	het	dak.	We	noemen	het	ook	een	sedumdak	of	

vegetatiedak.	Je	kunt	er	niet	op	lopen,	maar	dat	is	ook	niet	nodig.	Dit	dak	heeft	

namelijk	weinig	

onderhoud	no-

dig.	En	met	het	

gewicht	van	een	

sedumdak	valt	

het	ook	mee.	Je	

kunt	het	zonder	

problemen	

op	de	meeste	

bestaande	daken	

leggen.	

Waarom een sedumdak nemen?
Een	sedumdak	is	niet	alleen	mooi,	het	biedt	ook	nog	eens	allerlei	voordelen.	

Het	isoleert,	houdt	water	vast,	zorgt	voor	groen	in	de	stad	en	nog	veel	meer.	

Kortom,	niet	alleen	goed	voor	het	milieu,	maar	zeker	ook	voor	uzelf.

De	voordelen	van	een	groen	dak	op	een	rij:

•	Waterberging:	een	sedumdak	vangt	regenwater	

op	en	voert	dit	daarna	langzaam	af.	Zo	wordt	het	

riool,	bijvoorbeeld	tijdens	een	hevige	regenbui,	

minder	belast.	

•	Isolatie:	een	(plat)	zwart	dak	kan	in	de	zo-

mer	wel	meer	dan	70	graden	worden.	Met	een	

sedumlaag	op	het	dak	blijft	de	temperatuur	onge-

veer	35-40	graden.	En	’s	winters	helpt	het	groene	

dak	om	de	warmte	binnen	te	houden.	Dit	merk	

je	direct	in	de	woning,	minder	verwarming	in	de	

winter	en	minder	airco	in	de	zomer.	Comfortabel	

en	energiezuinig.

•	Bescherming dakbedekking:	de	plantenlaag	

beschermt	de	dakbedekking	eronder	tegen	hagel,	

extreme	temperatuurschommelingen	en	verou-

dering.	Daardoor	is	er	minder	kans	op		lekkages	

en	gaat	uw	dakbedekking	dubbel	zo	lang	mee.

•	Meer groen in de stad:	een	sedumdak	trekt	

insecten	en	vogels	aan	en	zorgt	zo	voor	meer	

groen	en	meer	leven	in	de	stad.

•	Verkoeling omgeving:	de	sedumplantjes	op	het	

dak	verdampen	water.	Op	die	manier	verkoelt	

het	groene	dak	de	omgeving.	Hoe	meer	groene	

daken	hoe	minder	hitte	in	de	stad.

•	Gezondere lucht:	een	sedumdak	vangt	

stofdeeltjes	op	die	in	de	lucht	rond	zwe-

ven	en	produceert	zuurstof.	Een	groen	

dak	zuivert	dus	de	lucht	om	ons	heen.

•	Minder geluidsoverlast:	de	plantenlaag	

op	het	dak	dempt	het	geluid	van	buiten.	U	

heeft	minder	last	van	bijvoorbeeld	langs	rijdende	

auto’s.	

En	bij	dat	alles	is	een	sedumdak	natuurlijk	ge-

woon	ook	mooi	om	te	zien!

Geef je 
huis een 
groene pet

Een groen dak boven je hoofd

De meeste mensen hebben dakpannen op hun dak liggen. En op een 

plat dak ligt vaak bitumen. Maar waarom neemt u niet een tuin op 

uw dak? Zo’n groen dak is eenvoudig aan te leggen, staat mooi en is 

bovendien ook nog eens goed voor uw huis, het milieu en uw porte-

monnee.  Bij de gemeente Hengelo kunt u subsidie aanvragen voor 

zogenaamde sedumdaken.

www.hengeleau.nl

Een sedumdak bestaat uit 
kleine vetplantjes (Sedum), 
mossen en kruiden.

De subsidieregeling ‘Groene Pet’ van de gemeente 
Hengelo is bedoeld voor deze laatste soort; het 

sedumdak. 



Kan Sedum op elk 
dak?

•	Gewicht:	Een	sedumdak	dat	vol	gezo-

gen	is	met	water	weegt	tussen	de	50	en	

80	kilo	per	vierkante	meter.	De	meeste	

dakconstructies	kunnen	dit	gewicht	aan.	

•	Noord-Oost-Zuid-West:	De	meeste	

sedumpakketten	bestaan	uit	5-15	ver-

schillende	soorten	sedumplantjes.	Deze	

plantjes	passen	zich	aan	hun	leefomstan-

digheden	aan.	Op	een	sedumdak	dat	vol	

in	de	zon	ligt,	zullen	uiteindelijk	andere	

sedumplantjes	overblijven	dan	op	een	

dak	dat	meer	in	de	schaduw	ligt.	Heeft	u	

een	dak	waar	echt	nooit	zonlicht	op	valt,	

laat	u	dan	goed	adviseren	of	een	sedum-

dak	wel	mogelijk	is.	Sommige	leveranciers	hebben	speciale	schaduwpakketten.

•	Afmeting dak:	Sommige	sedumdaken	zijn	honderden	meters	groot,	maar	er	

zijn	ook	mensen	die	hun	konijnenhok	met	Sedum	bedekken.

Hoe is een sedumdak opgebouwd?

Het	sedumdak	bevat	minimaal	

de	volgende	lagen:	

•	Een wortelwerende laag:	

deze	laag	voorkomt	dat	de	

wortels	van	de	planten	uw	

dak	beschadigen

•	Een drainage laag:	deze	laag	

voert	het	teveel	aan	water	af,	

maar	zorgt	er	ook	voor	dat	

de	planten	niet	uitdrogen.

•	Een substraat laag:	deze	laag	is	de	voedingsbodem	voor	de	planten

•	Een vegetatielaag:	deze	laag	is	de	plantenbedekking

Vraagt zo’n dak veel onderhoud?

De	hoeveelheid	onderhoud	van	een	sedumdak	valt	wel	mee.	Het	is	verstandig	

gemiddeld	2	keer	per	jaar	het	dak	op	te	gaan	om	even	onkruid	en	zaailingen	van	

bomen	te	verwijderen,	de	regenwaterafvoer	te	controleren	en	blad	te	verwijderen.

De combinatie met zonnepanelen?

Zonnepanelen	werken	het	best	bij	een	omgevingstemperatuur	onder	de	25	

graden.	’s	Zomers	is	een	dak	met	sedum	veel	koeler	dan	een	dak	zonder	

sedum.	Wilt	u	uw	energierekening	verlagen	door	zonnepanelen	te	plaatsen,	

dan	is	het	zeker	de	moeite	waard	om	onder	de	panelen	een	sedumdak	aan	te	

leggen.	Het	rendement	van	de	panelen	kan	in	dit	geval	toenemen	met	6-24%.

Zelf doen of 
laten aanleggen?

Een	sedumdak	legt	u	zelf	aan	als	u	

handig	bent.	Er	zijn	verschillende	doe-

het-zelf	pakketten	voor	sedumdaken	

te	koop.	Hiermee	tovert	u	een	plat	of	

licht	hellend	dak	in	korte	tijd	om	in	een	

prachtig	groen	dak.	Natuurlijk	kun	u	

het	dak	ook	laten	aanbrengen	door	een	

gespecialiseerd	bedrijf.	

Wat kost een groen dak?

Een	sedumdak	kost	tussen	de	30	en	80	euro	per	

vierkante	meter.	Het	ligt	er	aan	of	u	de	sedum-

planten	op	rollen	of	in	kratjes	bestelt.	Welke	

soort	Sedum	u	bestelt.	Of	u	zelf	het	dak	aanlegt	

of	daar	iemand	voor	inhuurt.	Vraag	informatie	

op	bij	verschillende	leveranciers	en	kies	wat	het	

beste	bij	uw	wensen	past.	

Groene Pet subsidie

De	gemeente	Hengelo	wil	de	aanleg	van	

sedumdaken	stimuleren.	Daarom	is	er	nu	een	

subsidieregeling	voor	inwoners	die	zo’n	dak	aan	

willen	leggen.	De	subsidie	geldt	dus	niet	voor	

intensieve	daktuinen.	De	gemeente	heeft	deze	

keus	gemaakt	omdat	Sedum	op	vrijwel	elk	plat	of	

licht	hellend	dak	aangebracht	kan	worden	zonder	

dat	de	dakconstructie	aangepast	hoeft	te	worden.	

Voor	intensieve	daktuinen	moet	de	dakconstruc-

tie	wel	aangepast	worden.

Voor	meer	informatie	over	de	subsidieregeling	

en	voor	het	aanvraagformulier	kijkt	u	op	

www.hengelo.nl	of	www.hengelo-duurzaam.nl.

Laat wel altijd vooraf een inspectie door 
een professioneel dakdekker uitvoeren 

zodat u zeker weet dat uw dak geschikt is 
voor beplanting! 


