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De voordelen van groene daken en gevels zijn 

genoegzaam bekend: zij bergen regenwater, 

binden CO2 en fijnstof, dempen de hittestress 

in steden (Urban Heat Island), bieden meer bio-

diversiteit en kleden de openbare ruimte aan. 

Een recent onderzoek naar hittestress van de 

gemeente Rotterdam noemt groen 'een veelbe-

lovende maatregel om de hitte tijdens zomerse 

dagen in de stad te verlagen' (Kennis voor kli-

maat, Hittestress in Rotterdam, 2011).

Ook eigenaars en gebruikers van groene gebou-

wen profiteren direct mee: een fraaier uiterlijk en 

uitstraling met daarmee een hogere vastgoed-

waarde, meer gebruiksruimte (bijvoorbeeld een 

daktuin als uitloop van de kantine), lagere kosten 

voor koeling in de zomer, een hogere productivi-

teit van medewerkers die op het groen uitkijken 

en een langere levensduur van de dakbedekking. 

Bovendien is een groen gebouw goed voor het 

imago van het bedrijf. De markt van aanbieders 

van groene daken heeft in Nederland inmiddels 

ook zijn volwassenheid behaald en kan aan vrij-

wel alle wensen van een opdrachtgever voldoen. 

En de recenter ontwikkelde markt van groene 

gevels is hard bezig dit stadium ook te bereiken. 

Belemmeringen

Kosten belemmeren in veel gevallen nog de aan-

leg van groene daken en gevels. De aanleg van 

groene daken en gevels kost meer dan traditione-

le systemen en het is moeilijk hard te maken hoe 

snel die investering is terugverdiend. Bovendien 

dragen de eigenaars het grootste deel van de 

Stimuleer groene daken en gevels meer in het overheidsbeleid 

Ondanks de grote voordelen van groene daken en gevels blijft Nederland nog achter bij de buurlanden in oppervlakte aan groene daken en 
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Waarom zijn niet alle daken en gevels groen? 
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Van Weert Rondhout B.V. is een veelzijdig bedrijf wat  
zich richt op zowel de overheid, zakelijke als particuliere  

markt en is voor alle partijen een prima partner.

We werken landelijk voor opdrachtgevers zoals  
gemeenten, waterschappen, provincie, Rijkswaterstaat,  

natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, bosgroepen,  
particulieren landgoedeigenaren en wegenbouwbedrijven.

Vakkundig, kwaliteit, meedenkend, servicegericht  
en prijs-concurrerend zijn onze kernwaarden.  

Van Weert Rondhout B.V. is ook voor de  
particulier een betrouwbare partner in:
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kosten, terwijl een deel van de baten (water-

retentie, demping van hittestress, biodiversiteit) 

terechtkomt bij de omgeving. Ook onbekendheid 

met de technische mogelijkheden en de vrees 

voor hoge onderhoudskosten en problemen aan 

het gebouw (lekkages, scheuren, e.d.) leiden tot 

koudwatervrees. Of er wordt te laat in het bouw-

proces rekening gehouden met de technische 

eisen van groene daken en gevels. 

Al deze belemmeringen zijn op te lossen: 

gemeenten en sommige waterschappen geven 

al subsidies om groene daken te stimuleren. 

Helaas zijn die vaak tijdelijk van aard en worden 

maar door een klein aantal, meestal particuliere 

opdrachtgevers, benut. Gespecialiseerde dak- en 

gevelbegroeners kunnen voor de meest uiteenlo-

pende omstandigheden en wensen oplossingen 

bieden, zeker als zij vooraan in het bouwproces, 

bij voorkeur nog tijdens het ontwerp van het 

gebouw, worden betrokken. Hierdoor komen ook 

in Nederland steeds meer mooie groenprojecten 

aan en op gebouwen tot stand. 

Noodzakelijke vergroening van de bouwsector

Toch zijn subsidies van de overheid en promotie 

door de sector niet in staat de achterstand met 

de buurlanden in te halen, terwijl vergroenen 

van gebouwen juist steeds belangrijker wordt. 

Met de stedelijke verdichtingsopgave (van 40% 

binnenstedelijk bouwen) enerzijds en de toene-

mende klimaat- en milieuproblemen in diezelfde 

stedelijke omgeving anderzijds zal er steeds meer 

groen op de daken en gevels van gebouwen zelf 

moeten worden gerealiseerd. Een steeds grotere 

hoeveelheid neerslag moet in een steeds kortere 

tijd op een steeds kleiner onverhard oppervlak 

worden verwerkt. Een groeiend aantal ouderen 

kampt met meer gezondheidsklachten in een 

heter wordende omgeving en drukt daardoor 

zwaarder op de kosten voor gezondheidszorg. 

Het is daarom opmerkelijk dat een verduurzaming 

van de bouwsector vooral gaat over isolatie, 

zuinigere klimaatbeheersing en duurzaam mate-

riaalgebruik en erg weinig over de toepassing 

van groen. Ook maatregelen om de bouw te 

stimuleren, zoals verlaging van de btw en de 

overdrachtsbelasting gaan over de grijze kant 

van de bouwsector. Het onlangs naar de kamer 

gestuurde Bouwbesluit gaat evenmin in op de 

wenselijkheid groene daken aan te leggen om de 

hoeveelheid af te voeren regenwater te beperken 

en een duurzamere bouw te bevorderen. 

Meer kansen voor stimulerend beleid

Juist met dit soort instrumenten kan de bouw-

sector meer gestuurd worden om groene daken 

en gevels toe te passen zonder dat dit direct de 

schatkist geld hoeft te kosten. In het Bouwbesluit 

en de Woonvisie kunnen artikelen worden opge-

nomen die bouwers verplicht na te denken over 

toepassing van groene daken en gevels. Het inno-

vatiebeleid van het rijk kan verder investeren in 

technieken om de technische eigenschappen van 

groene systemen verder te verbeteren en meet-

baar te maken, zodat deze aantrekkelijker wor-

den voor de bouwsector. Provincies en gemeen-

ten kunnen zelf ook meer wettelijke sturing 

geven. Tot dusver vervulden zij een beperkte rol 

met stimuleringsprogramma’s die meestal eindi-

gen zodra het budget op is. Dit beleid is dan nog 

te vrijblijvend en resulteert in weinig gerealiseerd 

groen. Zij kunnen nu veel sterker sturen met 

wettelijke maatregelen, bijvoorbeeld in het ruim-

telijke ordeningsbeleid, dat veel sterker bij hen 

terechtkomt. Zij kunnen bijvoorbeeld bij herstruc-

turering en nieuwbouwprojecten eisen stellen aan 

waterberging en ruimtelijke kwaliteit en initiatief-

nemers veel meer stimuleren groene oplossingen 

op het dak en aan de gevel te zoeken. Dit is geen 

extra eis die belemmerend werkt voor de uitvoe-

ring van het project. Integendeel, vergroening 

van het project zorgt juist voor meer draagvlak bij 

belanghebbenden waardoor procedures worden 

versneld en kosten worden bespaard. Overheden 

kunnen ook andere stimuleringsmaatregelen tref-

fen. Kortingen op waterschapsheffingen en riool-

recht bijvoorbeeld. Of het verplicht ontkoppelen 

van hemelwaterafvoer zoals in België al gebrui-

kelijk is. Met een ontheffing hiervan, indien het 

hemelwater gebufferd en deels hergebruikt kan 

worden, kan een groendak met waterzuivering 

ineens zeer interessant worden. 

Juist in crisistijd

Het argument dat de sanering van de overheids-

uitgaven en de crisis in de bouwsector geen ruim-

te overlaten om meer groene daken en gevels 

aan te leggen, gaat dus niet op. Sterker nog, juist 

in deze tijd moet extra worden ingezet op ver-

nieuwing en verduurzaming van de bouwsector 

door meer groene daken en gevels toe te passen. 

De hovenierssector en de bouwsector hebben 

hier gezamenlijk belangen bij en kunnen daarom 

hier ook gezamenlijk in optrekken. Een mooie 

taak van de hierbij betrokken brancheverenigin-

gen om in gesprek te gaan met de overheden. 

Om te beginnen bij minister Donner. 
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VHG-lunchbijeenkomsten op Demo-Dagen

Op dinsdag 13, 14 en 15 september vinden in Papendal de Demo-Dagen plaats. 

Branchevereniging VHG organiseert op elke dag een lunchbijeenkomst in het VIP-

paviljoen 2, op het Demo-Plein. VHG wil met deze bijeenkomsten ondernemers 

in het groen ontmoeten, laten zien wat een brancheverenging kan betekenen 

en onderlinge kennisdeling bevorderen door gelegenheid te bieden om te 

netwerken. 

• Lunchbijeenkomst 1, dinsdag 13 september:

“Wat hebt u aan uw branchevereniging? Vijf praktijkvoorbeelden”. 

Door: Richard Maaskant, Hoofd Ledencontact en secretaris vakgroep 

Hoveniers VHG.

• Lunchbijeenkomst 2, woensdag 14 september

“Aanbesteding in de openbare ruimte en de sport”

Door: Ing. Albert Oorstra, Aanbestedingscoördinator gemeente 

’s-Hertogenbosch.

• Lunchbijeenkomst 3, donderdag 15 september

“Samen of alleen; wat heeft een ondernemer in het groen aan 

zijn branchevereniging?”. 

Door: Egbert Roozen, directeur VHG.

De bijeenkomsten starten omstreeks 12.00 uur en sluiten af met een 

lunch om 13.00 uur.

Aanmelden of extra informatie ontvangen

Stuur een e-mail met een vraag of aanmelding naar Joke Mul van de afdeling communicatie van VHG: j.mul@vhg.org en 

vermeld daarbij de datum waarop u wilt komen, uw volledige naam en adres. U ontvangt dan een bevestiging en het 

definitieve programma.  Aan deelname zijn geen kosten verbonden. 

Ledenbijeenkomst vakgroep Boomverzorging

Op 13 oktober organiseert de VHG Vakgroep Boomverzorging haar ledenbijeenkomst in Dierenpark Emmen / Quercus 

Boomverzorging. Programma met onder andere:

• Demonstratie en toelichting houtverbrandingsinstallatie.

• Presentatie ‘Oogstbaar Landschap’ door Frans Debets. Door in het ontwerpstadium al rekening te houden met het 

benutten van stromen die uit het landschap vrijkomen, wordt het landschapsbeheer kosteneffectiever en wordt 

een belangrijke bijdrage geleverd aan de Bio Based Economy. Frans Debets gaat in op een aantal initiatieven en 

mogelijkheden. Zie ook www.oogstbaarlandschap.nl 

• Presentatie Stigas: Presenatie van de eerste resultaten vanuit het onderzoek naar vervroegde vergrijzing in de 

Boomverzorging.

Meer informatie bij Marc Custers, m.custers@vhg.org. 

Flexibiliseer social return bij aanbesteding

Op 1 juli treedt het beleidsvoornemen van de rijksoverheid in werking om bij passende overheidsaanbestedingen groter 

dan € 250.000 ‘social return ‘ verplicht te stellen. Deze eis wordt door lagere overheden al steeds meer toegepast. 

Branchevereniging VHG, voor ondernemers in het groen, onderschrijft het belang om mensen met een afstand tot de 

arbeidssector in te zetten. Wel dringt VHG aan in een open brief aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, minister 

Donner van Binnenlandse Zaken, Minister Verhagen en staatssecretaris De Krom van Sociale  Zaken op het flexibiliseren 

van de ‘social return’ bij aanbestedingstrajecten. Het is tijd voor een dialoog tussen de overheid en de sector.

Met het beleidsvoornemen worden bedrijven verplicht om bij de uitvoering van deze opdrachten mensen uit de 

onderkant van de arbeidsmarkt in te zetten. Dat niet duidelijk is wat dan precies “passende aanbestedingen’ zijn blijkt 

uit de praktijk bij lagere overheden waar deze norm steeds vaker wordt toegepast. Zij stellen vaak de eis dat tenminste 

5% van de aanneemsom of 7% van de loonsom moet worden aangewend voor arbeid door mensen uit de doelgroep. 

Vaak wordt daarbij niet voldoende gekeken naar de aard van het werk bijvoorbeeld:  In de Boomverzorging vereist veel werk 

specifieke vakkennis, een opleiding of een certificaat waarover de doelgroep niet beschikt. 

De volledige open brief kunt u vinden op de website van de VHG. Op 3 oktober organiseert de VHG een discussie bijeenkomst 

met staatssecretaris De Krom over samenwerking tussen SW en Privaat.
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