
Een Groendak van de Zaak
Complete ontzorging; van inspectie tot aanleg!

Een 
groendak voor uw medewerkersen/of

klanten!

Uw organisatie is betrokken en wil groen en duurzaam zijn! U wilt aantoonbaar voldoen aan  duurzame doelstellingen 

(MVO en/of ISO 14001) of wilt uw medewerkers en klanten bewust maken van duurzaamheid. Uw bedrijf kan dat nu 

doen door met Groendakcoach een samenwerking aan te gaan voor een “Groendak van de zaak”!

Uw organisatie ‘geeft’ een Groendak van de Zaak! Een groendak 
voor uw medewerkers en/of voor uw klanten…

Wat houdt een Groendak van de Zaak  in?

Bij een “Groendak van de zaak” krijgen uw medewerkers en/of uw 
klanten:

• Informatie over de voordelen van een groendak en het  

groendakproject van uw bedrijf. Bijvoorbeeld via een presentatie  

bij uw bedrijf (een lunchpraatje, duurzaam bedrijfsuitje o.i.d.); 

• Een gratis dakinspectie. Bij de dakinspectie wordt het dak (of daken) 

vrijblijvend beoordeeld en vastgesteld of deze kwalitatief en  

constructief geschikt zijn;
• 

• Een groendakpakket waarbij de medewerkers en/of klanten  

zelfstandig een groendak kunnen realiseren of Groendakcoach  

alles kan organiseren (inclusief alle bijbehorende garanties);
• 

• De mogelijkheid om het groendak direct te combineren met extra  

isolatie  (en subsidie), zonnepanelen, complete dakrenovatie 

en/of extra biodiversiteit. Het is nét waar uw medewerkers  

en klanten behoefte aan hebben.

Wat kost het?

Dat bepaalt u helemaal zelf. Wilt u ‘subsidie’  

geven  per m2  aangelegd groendak of een  

éénmalige donatie of…  er zijn heel veel 

mogelijkheden! 

Soms zijn er ook subsidies beschikbaar vanuit de 

gemeente, het Waterschap en de Provincie.  

Voor een klein bedrag kunt u al een “Groendak van 

de Zaak”- project met Groendakcoach opstarten! 

Meer informatie?

Neem contact op met marc@groendakcoach.nl 

om meer informatie te ontvangen of maak een 

afspraak om een kijkje te nemen op ons groene 

experience center dak. Hier zijn verschillende 

uitvoeringen en mogelijkheden van groene 

daken te zien.
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Ontdek alle informatie en voordelen van 
een groendak op de volgende pagina!



De voordelen van een 
Groendak van de Zaak:

Het dak gaat twee tot drie keer langer 
mee dan een gewoon dak!

Het zorgt voor een perfecte waterbu�ering 
waardoor het riool minder belast wordt! 

Een groendak isoleert; koeler in de zomer,  
warmer in de winter!

Verhoogt de biodversiteit; een groendak 
trekt bijen, vlinders en andere insecten aan!

Het is geluidsdempend, neemt fijnstof en 
CO2 op en is goed voor mens, dier en milieu!
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Een groendak is een plat dak bedekt met 

(sedum)plantjes dat zorgt voor een 

betere waterbu�ering. Een groendak 

beschermt tegen zonlicht en andere 

weersomstandigheden. Hierdoor krijgt het 

dak een langere levensduur. 

Daarnaast zorgt een groendak voor meer 

biodiversiteit in de buurt en het isoleert. Een 

duurzame investering dus! Bekijk hier welke 

soorten verkrijgbaar zijn.

 

Lichtgewicht  
groendak

• 6 - 14 cm hoog  

• 45 kg/m2 verzadigd gewicht.

• Sedummix van 10 - 12  

    verschillende soorten.

Lichtgewicht  
bio+ groendak

• 8 - 20 cm hoog 

• 50 kg/m2 verzadigd gewicht.

• Sedummix van 10 - 12 soorten  

    gecombineerd met substraat- 

    heuvels met grassen, kruiden  

    en bloemen.

• Toepasbaar op bijna alle daken en  

    extra goed voor de biodiversiteit!

Bees&Butterflies  
biodivers groendak

• 8 - 20 cm hoog 

• 120 kg/m2 verzadigd gewicht.

• Sedummix van 10 - 12 soorten   

    gecombineerd met substraat- 

    heuvels met grassen, kruiden  

    en bloemen.

• Gecombineerd met hout, kurk,      

    insectenhotel, grind, zand e.d.

• Optimale  biodiversiteitdak!

Wat is een 
groendak?

Het meest verkochte  
dak van Nederland! 

Groendakcoach staat voor u klaar om Nederland een stukje groener 

en duurzamer te maken. Dit laten we graag zien én ervaren op ons 

eigen dak. Hier vindt u ons eigen EXPERIENCE & EDUCATION 

CENTER; uniek in de regio! 

Bel voor een vrijblijvende afspraak en ontdek alle mogelijkheden 

voor een Groendak van de Zaak!

Bezoek en ontdek ons 

EXPERIENCE & EDUCATION CENTER!

GROENDAKCOACH

Het Tasveld 5  

3342 GT Hendrik-Ido-Ambacht

Telefoon: 078 221 00 21   

info@groendakcoach.nl 

www.groendakcoach.nl De nummer 1 in groendakaanleg van Nederland!


