
 

 

GroeneDakenLeiden is een initiatief van Michiel Janssen (0653 89 66 20) en Dirk Roosendaal (Universal Greenfields,  

06 242 727 17). GroeneDakenLeiden is actief in alle wijken van Leiden en wil zoveel mogelijk groene daken in de stad 

realiseren. Daarvoor worden inwoners en bedrijven ondersteund en ontzorgt.  

      
          

Informatie over de voordelen van groene daken en de subsidie in Leiden            www.groenedakenleiden.nl 

 
In dit informatiebulletin van 

GroeneDakenLeiden vind je 

informatie, nieuws en achtergronden 

over de aanleg van en subsidie voor 

groene daken in Leiden. 

 

Subsidieregeling voor groene daken  

De gemeente Leiden kent een 

subsidie voor de aanleg van groene 

daken. De subsidie bedraagt 25 euro 

per m² groendak met een maximum 

van 9.000 euro en geldt voor 

inwoners, instellingen en bedrijven. 

Een aanvraag hiervoor kan je 

eenvoudig regelen via 

www.groenedakenleiden.nl; je wordt 

ontzorgd bij de aanvraag, aanleg en 

financiële afhandeling.  

 

Waarom een groen dak? 

De krant staat al tijden vol met 

verhalen over hoosbuien, 

overstromingen en klimaatstijgingen. 

Het komt steeds dichterbij en steeds 

meer mensen realiseren zich dat ze 

ook zelf iets moeten én kunnen doen. 

Een groen dak vangt veel water op 

zodat bij hevige regenbuien je tuin of 

kelder niet vol stroomt en het 

rioolstelsel niet overbelast raakt. Ook 

draagt een groen dak bij aan 

schonere lucht en diversiteit van flora 

en fauna. Daarnaast is een groen dak 

natuurlijk veel mooier dan een zwart 

of grint dak.  

Verder verlengt een groen dak de 

levensduur van de dakbedekking tot 2 

à 3 maal.  

 

Kan mijn dak dat wel aan? 

Als een dak geschikt is voor grind dan 

kan er ook sedum op. O.h.a. is het 

dak sterk genoeg.    

(geen) Meeuwen 

Meeuwen bouwen hun nest het liefst 

op warme, droge daken. Een groen 

dak vinden ze niet prettig: te vochtig 

en koel. Een groendak voorkomt dus 

ook nog eens meeuwenoverlast. 

 
 

10 jaar garantie 

Al dat water op je dak, dat geeft zeker 

extra kans op lekkage? Niet dus, een 

groendak geeft geen lekkage, je dak 

blijft juist langer goed. Wel 

controleren we altijd vooraf of het 

dak geschikt is; want we willen zeker 

weten dat we 10 jaar garantie op het 

groendak kunnen bieden.   

 

Biodiversiteit 

Dat een groendak goed is voor de 

biodiversiteit klinkt misschien weinig 

concreet of sexy. Maar feit is dat 

bijen en andere insecten voor de 

bestuiving van groente en fruit 

zorgen; daarmee zijn zij onmisbaar 

voor onze voedselketen. 

 

 

Zelf doen 

De aanleg van een groendak is niet 

ingewikkeld. Als je handig bent kan je 

het dak van je schuurtje ook zelf 

doen. Voor een paar honderd euro 

heb je een groendak op je schuur.  

 

Samen met de wijk 

Je kan samen met anderen uit je 

straat of wijk een groendak (laten) 

aanleggen. Als je het groendak samen 

aanlegt is dat niet zo moeilijk, 

goedkoop én leuk. 

GroeneDakenLeiden zorgt voor de 

nodige uitleg en ondersteuning  

 

Combineren met zonnepanelen 

Een groendak kan je prima rondom 

zonnepanelen plaatsen. Het 

rendement van de zonnepanelen 

verbetert zelfs met 6%. 

 
 

Groendak kan ook op monument 

Erfgoed Leiden heeft al meerdere 

aanvragen gehad voor een groendak 

op een monument. Dat geeft o.h.a. 

geen problemen, want het pand 

wordt er beter door ‘geconserveerd’.   

Als je een offerte voor een groendak wilt ontvangen, vul dan je gegevens in op www.groenedakenleiden.nl.  

Geef de afmetingen op van het dak of gevel en voeg een foto toe.  
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Hoera! We hebben een groendak!  

Sinds een paar weken hebben we op het dak van onze recent verbouwde woning een sedumdak. En behalve dat het 

mooi is geeft het ons ook een goed gevoel: op deze manier helpen we een beetje mee aan een prettige en gezonde 

wijk. Direct de eerste week zag ik al vanaf mijn laddertje veel insecten genieten van de plantjes op het dak. Meeuwen 

houden er niet zo van zo’n vochtig dak dus die zien we steeds minder.  Ook mooi meegenomen dat het groendak de 

warmte tegenhoudt, zo is het ook in de zomer uit te houden in onze nieuwe werkkamer. En ook fijn dat de 

dakbedekking 3x zo lang meegaat, dat is dan weer goed voor onze portemonnee. 

Verder neemt het sedum regenwater op en geeft dit langzaam af aan het riool. Heel nuttig want het versteende plein 

met garageboxen achter ons huis heeft steeds meer moeite om hoosbuien te verwerken. Eigenlijk zouden dus al die 

garageboxen een groen dak moeten krijgen. Het eerste voorbeeld ligt er in ieder geval!  

Caroline Piet 

Tuinstadwijk 

 
Voor meer foto’s en verhalen, zie https://robovermeer.nl/groenedaken-nl 
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