Aanbevelingen op een rij

Kansen benutten voor meer
groene daken en gevels
Alert zijn op kansen die zich voor de leden voordoen. En daar tijdig op inspringen. Dat is een
belangrijke taak van Branchevereniging VHG. Maar hoe werkt dat in de praktijk? Welke kansen
zijn er bijvoorbeeld voor de dak- en gevelbegroeners? VHG-directeur Egbert Roozen en
Mario Geuze, beleidsmedewerker Dak- en Gevelbegroening, geven antwoord.
Door Annemieke Bos
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Een beloopbaar groendak beschermt de dakbedekking.
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Speerpunten 2014
Speerpunten van VHG Vakgroep Dak- en Gevel
begroeners voor 2014 zijn:
• Onderzoek en innovatie
• Promotie en voorlichting
• Lobby
Wilt u meer weten over de
visie en plannen van VHG
Vakgroep Dak- en Gevel
begroeners? Ga dan naar de
website en bekijk het vakgroepplan.

Inspireer woningcoöperaties tot
het investeren in groene daken.
Kansen zien
Alert zijn op kansen is vooral een
kwestievan nauwgezet de agenda van
politiek Den Haag (en Brussel) volgen en
tijdig aanhaken op ontwikkelingen en
plannen. Egbert Roozen geeft een aantal voorbeelden: “Het kabinet heeft
anderhalf jaar geleden aangekondigd
maatregelen te zullen treffen om de
bouw- en woningmarkt te stimuleren.
Onder andere door innovatie. VHG Vakgroep Dak- en Gevelbegroeners kan
daarop inhaken. Als het bijvoorbeeld
gaat om waterbuffering, dan kunnen

Egbert Roozen: “VHG omartmt
het Manifest Klimaatbestendige
Stad.”
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groene daken een belangrijke bijdrage
leveren. VHG is ook coalitiepartner van
het Manifest Klimaatbestendige Stad.
Dit manifest bevat adviezen om de
Nederlandse steden en dorpen te
beschermen tegen hevige regen, langdurige droogte en meer warme dagen. Groen
kan worden ingezet voor verhoging van
de kwaliteit van de leefomgeving en voor
het bergen van hemelwater, het vasthouden van water in droge perioden en
het dempen van hitte. Het Energieakkoord
dat in september vorig jaar is gesloten, is
ook zo’n kans. Dit akkoord bevat maat

Mario Geuze: “Groene daken
kunnen bijdragen tot een
gunstige ernergielabel voor
woningen.”

regelen voor energiebesparing en duurzame energieopwekking. Daar zitten
aanknopingspunten in voor zowel de daken gevelbegroeners als de hoveniers.”

Zichtbaar zijn
Wie kansen wil benutten, moet zichtbaar zijn en zijn stem laten horen. VHG
doet dat waar dat maar mogelijk is. “Je
moet zorgen dat je als sector in beeld
bent”, aldus Roozen. “Wat betreft het
Energieakkoord hebben we in een vroeg
stadium onze medewerking aangeboden. Dat heeft ertoe geleid dat we één
van de ruim 40 mede-ondertekenaars van
het akkoord zijn.” Mario Geuze vertelt
waarom Vakgroep Dak- en Gevelbegroeners erbij betrokken is: “Groene
daken en gevels horen thuis in het pakket energetische maatregelen voor het
energielabel dat de Rijksoverheid gaat
verstrekken. Die maatregelen hebben nu
vooral betrekking op installaties en de
traditionele dak- en vloerisolatie. Als
VHG niets doet, worden groene daken
en gevels als mogelijkheid vergeten. We
willen ervoor zorgen dat de effecten van
groene daken voldoende worden meegenomen in de systematiek voor het
verstrekken van het (indicatieve) energielabel. En we kunnen ook inhoudelijk
bijdragen aan de voorlichting aan
woningeigenaren. Daarbij denken we

niet alleen aan particulieren, maar ook
aan woningcorporaties.”

Informatie en inspiratie aanbieden
Om inhoudelijk te kunnen bijdragen is
het zaak de informatie over de effecten
van groene daken en gevels goed op
orde te hebben en makkelijk beschikbaar te stellen. De vakgroep werkt daar
actief aan. Onder andere via wetenschappelijk onderzoek. In samenwerking met de Technische Universiteit van
Eindhoven is literatuuronderzoek verricht naar de positieve eigenschappen
van groene daken en gevels in Nederland. “De resultaten vertalen we naar
terminologie die in de bouwsector
gangbaar is”, aldus Geuze. “Met deze
onderbouwing kunnen stakeholders
(overheden, ontwikkelaars en vastgoedeigenaren) overtuigd worden van het
rendement van een investering in een
groene gevel en/of dak.” Alle informatie
die via onderzoek en praktijkcases van
vakgroepleden beschikbaar komt, wil de
vakgroep bundelen en beschikbaar stellen. De website Groen boven Alles
vormt daarvoor het medium. “Deze
website zijn we momenteel aan het herzien. Doel is dat wanneer iemand informatie zoekt over groene daken en
gevels of juist op zoek is naar een hierin
gespecialiseerd bedrijf, dat men dan
direct aan deze website of aan VHG
denkt. We voeren hiervoor onder andere
gesprekken met ambtenaren van de
gemeente Utrecht. Dit is een van de
gemeenten met een stimuleringsregeling voor de aanleg van groene daken.
Groen boven Alles is het platform waarnaar de ambtenaren de burgers kunnen
verwijzen voor betrouwbare en waardevolle informatie over de voordelen, subsidiemogelijkheden en aansprekende
voorbeeldprojecten.”
Voor beleidsmakers in de publieke
sectorheeft de vakgroep een position
paper samengesteld. Hierin staan concrete handreikingen om de effecten van
groene daken in de lopende agenda’s
en maatregelen uitdrukkelijk te omschrijven. “We hebben in het position paper
alle maatschappelijke en duurzaamheidsdoelen toegelicht die er te behalen zijn
met groene daken en gevels”, aldus
Geuze. “Van waterberging en fijnstof
vermindering tot en met energie- en
kostenbesparing. Daarbij lichten we
vier aanbevelingen toe:

1.	Neem groene daken mee in aan
bestedingscriteria
2.	Faciliteer met stimuleringsmaat
regelen zoals subsidies en fondsen
3.	Breng de maatschappelijke kosten
en baten in kaart (bijv. met TEEBmethode) en verreken met stake
holders
4.	Neem groene daken en gevels op in
bestaande acties en maatregelen
(Energieakkoord, bouwverordeningen, actieagenda Bouw, milieu
effectrapportages).

Samenwerken
Met heldere informatie en goed onderbouwde argumenten weet de vakgroep
meer in beeld te komen bij opdracht
gevers, bestuurders en beleidsmakers.
Maar ook bij andere partijen in de
bouwkolom. “In de ideale situatie gaat
men groene daken en gevels als een
natuurlijke optie zien wanneer de bouw
weer aantrekt”, stelt Roozen. “Het idee
is dat wij niet langer volgen in de conjunctuur, maar eerder mee omhoog
gaan, als de economie weer aantrekt.
Daarom zoeken we actief naar coalities,
zoals met Bouwend Nederland en de
Bond van Nederlandse Architecten. Het
is belangrijk dat we nu laten zien wat we
te bieden hebben. Dan gaan we mee
naar voren in de bouwkolom en zullen
de bedrijven merken dat zij al vroeg bij
bouwprojecten worden betrokken.”

Nieuw project? Neem groene daken mee in de
aanbiedingscriteria.

Meer informatie
Voor meer informatie over het
Energieakkoord:
www.energieakkoordser.nl
Het rapport ‘Technische
eigenschappen groene daken
en gevels’ is te downloaden
via de VHG-website.
Kijk onder Vakgroep Daken Gevelbegroeners bij
‘Publicaties’.
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