
Kom op 5 of 6 april naar het 
Open-groene-daken-weekend

 Paasberg-Wellenstein

Groene daken  

pioniersgezocht

Een groendak op uw schuur, garage of aanbouw? Met de buurtactie 
Groendak Paasberg-Wellenstein is het zo voormekaar. Door samen 
aan de slag te gaan  bespaar je een hoop tijd en geld. Daarbij is het 
gezellig én de impact tegen wateroverlast en hittestress is groter.

Interesse?  
Bekijk een voorbeelddak aan de Roemer Visscherstraat 88  (garage) op:  
vrijdag 5 april van 19:00 - 20:30 uur of op
 zaterdag 6 april  van 11:00 - 13:00 uur.
Vrije inloop!

Huisbezoek is op 6 april van 14:00 tot 16:00 uur of woensdag 
10 april tussen 18:30 - 20:00 uur. Aanmelden kan door -gratis 
huisbezoek- met uw adres en telefoonnummer te mailen 
naar groendak6824@outlook.com

mailto:groendak6824%40outlook.com?subject=Gratis%20huisbezoek


Het veranderende klimaat zorgt ervoor dat zomers warmer en droger worden en 
dat we steeds meer te maken krijgen met hevige piekbuien. Piekbuien kunnen lei-
den tot veel schade, zoals in de zomer van 2014, waarbij half Wellenstein onder water 
stond. Extreme warmte leidt tot vermindering van comfort en brengt gezondheids-
risico’s met zich mee. Daarom is het tijd om in actie te komen en de wijk weerbaar te 
maken,  oftewel: klimaatbestendig.

Het vergroenen van daken is een zeer effectieve maatregel om te doen. Groene da-
ken vangen namelijk regenwater op tijdens een regenbui, waardoor het riool minder 
wordt belast en dus minder kans is op wateroverlast. De sedumplantjes op het dak 
verdampen water en verkoelen zo de omgeving én de ruimte er onder. Naast dat 
groene daken heel mooi zijn, verhogen ze ook de biodiversiteit. Bovendien wordt 
door een groen dak je huis meer waard en verdubbelt het de levensduur van de 
dakbedekking.

Genoeg redenen om op 5 of 6 april tijdens het open-groene-daken-weekend eens 
een kijkje te komen nemen bij het voorbeeld groendak aan de Roemer Visscher-
straat 88. Dan kom je alles te weten over één van deze groendak systemen. Mocht je 
dan nog twijfelen aan de bouwkundige staat van je dak, dan kan je ook een afspraak 
maken voor een huisbezoek. 

SEDUMTAPIJT PAKKET
Groendaksysteem tot 5 graden dakhelling
Totale groendak dikte pakket = 5 cm 
Gewicht ca. 40 kg/m2 nat
Vegetatie 5-7 sedumsoorten
Waterbuffering: ca. 25 liter per m2

Richtprijs* € 37,50 m2

(zelf aanleggen)

SEDUMCASSETTE
Totale groendak dikte pakket = 8,5 cm 
Gewicht ca. 60 kg/m2 nat
Afmetingcassette  49,5x45 cm
Vegetatie 5-7 sedumsoorten
Waterbuffering: > 30 liter per m2

Richtprijs* € 42,50 m2

(zelf aanleggen)

*   Richtprijs is per m2, bij een minimale afname van meer dan 76 m2 voor de totale buurtactie.
      Richtprijs is  inclusief btw, exclusief grind, voeding, bezorgkosten en aanleg.


