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Kleine Groene Daken actie Duinoord
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We gaan zoveel mogelijk daken vergroenen in Duinoord, doe je mee?
Dinsdag 22 juni a.s. starten Duurzaam Duinoord en Green2Live een collectieve zomeractie ‘kleine’ groene daken.
Wij bieden twee opties aan, die allebei in aanmerking komen voor forse subsidie;

1. Groen dak volledig gerealiseerd door een gespecialiseerde hovenier
2. Groen dak zelf aanleggen met begeleiding. Wij plannen daarvoor een aantal vrijdagen; zie de website voor data.
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Met deze actie inspireren, informeren en ontzorgen wij bewoners die een ‘klein’ 
groen dak willen met advies op maat, deskundige uitvoering/begeleiding en 
subsidies. Met z'n allen kunnen we het verschil maken voor een groen Duinoord. 
Waarom een groen dak?

Aanmelden en info: www.green2live.net/Duinoord

Langere levensduur dak
Een begroeid dak beschermt het dak en verdubbeld de 
levensduur van de dakbedekking!

Natuurlijk koeling
Een groen dak koelt de ruimte direct onder het dak met 
5° C. Minder gebruik van de airco bespaart energie. 

Bufferen van regen
Groene daken bufferen regenwater. Op die manier wordt 
wateroverlast op straat en in huis voorkomen.

CO2 en fijnstof opname
Vegetatie filtert fijnstof uit de lucht en zet CO2 om in 
zuurstof. 

Geluidsdemping
Een groendak reduceert het geluid met 5 decibel. 

Hoger rendement zonnepanelen
Door de lagere temperatuur op het groene dak verhoogt 
het rendement van de zonnepanelen met 6%. 

Urban Heat Island Effect
In de zomer houdt de versteende stad warmte vast het 
‘Urban Heat Island Effect’. Groene daken koelt de stad met 
5°C.

Biodiversiteit
Groene daken verhogen de biodiversiteit. Dit is goed voor 
ons ecosysteem.

Esthetische waarde
Het uitzicht op een groen dat heeft een positief effect, je 
voelt je positiever. Voordelen voor de directe omgeving. 


