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HET GROENE LOKET WERKT AAN EEN
GROENE, KOELE, REGENBESTENDIGE STAD
Het Groene Loket heeft als hoofdactiviteit het begeleiden van bewoners(groepen) bij de aanschaf en aanleg
van groene daken. Samen met partners, initiatiefnemers en belanghebbenden activeert dit initiatief bewoners
de leefomgeving klimaatbestendig in te richten en geeft het informatie over (lokale) problematieken rondom
hittestress, biodiversiteit en waterbeheer.

WAT IS HET GROENE LOKET?
Het Groene Loket is een sociale onderneming met de

WAT IS HET VOORDEEL VAN GROENE
DAKEN?

doelstelling een bijdrage te leveren aan het vergroenen,

Groene daken bieden een basis voor het regenbesten-

verkoelen en regenbestendig maken van onze steden

dig en verkoelend inrichten van de leefomgeving. Een

samen met bewoners en belanghebbenden, met als

groendak buffert water als een spons, verhoogt het ren-

hoofdactiviteit het aanbieden en verzorgen van groene

dement van zonnepanelen (tot 15 procent), verhoogt de

daken. Op deze wijze wil de onderneming inspelen op de

biodiversiteit, biedt bescherming tegen weersinvloeden

problematieken die ontstaan door klimaatverandering

als zon, regen, wind en temperatuurwisselingen, absor-

en verstedelijking.

beert 50 procent van het zonlicht waardoor het dak koel
blijft, en groen draagt bij aan de kwaliteit van de lucht,

WAT DOET HET GROENE LOKET?

mede door de luchtzuiverende werking.

Samen met (lokale) partners activeert en begeleidt Het
Groene Loket bewoners(groepen) bij de aanschaf en

WAAROM SAMENWERKING?

aanleg van groene daken. Dit kan vanuit een campagne

Het Groene Loket werkt graag samen met diverse

zijn in samenwerking met bijvoorbeeld een gemeente,

(lokale) partners, waaronder waterschappen, gemeen-

maar ook vanuit een wijkactiviteit die is georganiseerd

ten, groeninitiatieven en organisaties om zo de inwo-

door een bewoner of organisatie. Het Groene Loket richt

ners zo goed mogelijk te activeren en te ondersteunen

zich met zijn on- en offline activiteiten op het informeren

en belanghebbenden te ontzorgen. Het Groene Loket

van bewoners over de (lokale) problematieken ontstaan

begeleidt bewoners bij de aanschaf, subsidieaanvragen

door klimaatverandering. Daarbij worden bewoners ge-

en aanleg van groene daken. Daarnaast ondersteunt

attendeerd op de duurzame en multifunctionele oplos-

Het Groene Loket als projectleider diverse activatie- en

singen zoals groene daken.

vergroeningsprojecten van begin tot eind. Dit betekent
onder meer het verzorgen van de communicatie in de
vorm van materialen, het aantrekken van partners, organiseren van bijeenkomsten en optreden als adviseur.

WWW.STEENBREEK.NL

WWW.HETGROENELOKET.NL

MET WIE WORDT SAMENGEWERKT?
Het Groene Loket werkt graag samen met (lokale) initiatieven, aanbieders en overheden. Door de krachten te
bundelen kun je meer, sneller en effectiever werken aan
een klimaatbestendig Nederland, zo is de overtuiging
van Het Groene Loket. Daarom is de groendakaanbieder
bijvoorbeeld aangesloten bij het initiatief De Levende
Tuin (net als onder andere Stichting Steenbreek en NL
Greenlabel), branchevereniging VHG en Het Nationale
Dakenplan, en werkt het samen met organisaties als
Rainproof Amsterdam en Klimaatkrachtig Delfland.

WILT U MEER INFORMATIE?
Voor meer informatie over Het Groene Loket:
www.hetgroeneloket.nl of 020-7720488.
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