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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 

 

 

 

 

  

 

 

Zeven werksporen blikken terug en vooruit 
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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/

