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Het idee
Daken zijn het grootste onbenutte oppervlak in de stad. In potentie kunnen ze gebruikt worden voor vergroening, waterretentie, 

verhoging van biodiversiteit en natuurlijk om energie op te wekken. Van alle daken zijn hellende daken de lastigste daken om 

in te zetten voor een meervoudig ruimtegebruik. Binnen de categorie gebouwen met een hellend dak is het rijtjeshuis een 

Nederlands icoon dat verantwoordelijk is voor een stevig ruimtebeslag van het stedelijk weefsel.

Het idee van Dakenstroom is om een nieuw dak te creëren voor het iconische rijtjeshuis dat:

• Maximaal energie opwekt;

• Maximaal groen is (waar mogelijk);

• Een optimale leefruimte vormt voor stadssoorten als vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen;

• Gemakkelijk gekopieerd kan worden;

• Gemakkelijk en veilig onderhouden kan worden en toekomstige isolatiebehoeften van de gevel niet in de weg staat.

> Voor meer achtergrond: https://www.casade.nl/over-casade/nieuws-en-publicaties/dakenstroom-persbericht-19-09-2019/ 

Het concept
In basis bestaat het concept uit het volgend:

• Dakvlakken op het zuiden en westen worden volledig bedekt met zonnepanelen (opwekken energie);

• Dakvlakken in versteende wijken krijgen op het noorden/oosten een groen dak (waterberging/habitat insecten/tegengaan 

heat island effect);

• De dakranden voor en achter worden ingericht voor vogels en vleermuizen (huismussen, gierzwaluwen, spreeuwen en de 

onderzijde voor huiszwaluwen) (per woning minimaal 1 voorziening voor huismussen, spreeuwen en vleermuizen);

• De topgevels zijn voor de vleermuizen (grote verblijfplaatsen geschikt voor kolonies).
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Een dak dat mee kan groeien
In elk dak is ruimte voor huismussen, vleermuizen en gierzwaluwen. Op de kopgevels zijn verblijfplaatsen ontworpen die 

ook kunnen functioneren als kraamverblijfplaats voor vleermuizen. Het ontwerp van de voorzieningen is zo aangepast dat de 

voorzieningen ook blijven functioneren als er in de toekomst een extra geïsoleerde schil rond de woningen wordt geplaatst. 

Het dak kan als het ware meegroeien op basis van toekomstige isolatie- en installatiebehoeften van de woningen zonder de 

functionaliteit van de ontworpen voorzieningen aan te tasten. 

Uitwerking
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Aandacht voor onderhoud
In het ontwerp van het dak is uitdrukkelijk gekeken naar onderhoudsgemak van het groendak. Bij elk groendak op een 

woningblok, loopt over de totale nok een geïntegreerd aanhaaksysteem voor valbeveiligingen. Hierdoor kunnen de daken 

laagdrempelig en zonder steigers, veilig worden onderhouden.

Een coöperatie voor energie
Voor de exploitatie van de zonnestroom is een zonnecoöperatie opgericht. Leden (huurders van Casade) ontvangen een korting 

op hun energiebelasting. > Meer info via: www.onzedakenstroom.nl 

Gerealiseerde daken en toekomstige plannen
Dakenstroom concentreert zich voorlopig uitsluitend op het woningbezit van wooncorporatie Casade. Tot op heden zijn 200 

woningen in de plaatsen Kaatsheuvel, Dongen, Waspik, en Sprang-Capelle voorzien van een Dakenstroomdak. In 2021/2022 

zullen nog eens ruim 300 woningen worden voorzien van een Dakenstroomdak.

Betrokken partijen:
De volgende partijen hebben een bijdrage geleverd aan (het ontwerp van) het dak:
Algemeen:

• Idee/initiatiefnemer/opdrachtgever:  Wooncorporatie Casade

• Advies/procesmanagement:   SlimRenoveren

• Idee/uitwerking zonnecoöperatie/PV-installatie:  Innax

• Dakdeskundigheid/begeleiding:   Fier Dakcontrol

Natuurinclusief ontwerp:

• Ecologisch advies:    Arcadis

• Ontwerp/leveren faunavoorzieningen:  Unitura 

• Technische Integratie faunavoorzieningen:  Weijerseikhout

Overige partners:

• Dakaannemers:    Weijerseikhout/Coen Hagedoorn Brabant    

• Installaties:     Tausch Projects

• Electra:      Van den Heuvel

Uitwerking
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Foto's
Zie ook:  https://unitura.nl/projecten/een-innovatief-dak-voor-dakenstroom/

 www.casade.nl/dakenstroom

 https://www.casade.nl/ik-huur/duurzaam-wonen/woningen-met-een-nieuw-dakenstroomdak/
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