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Natuur op je dak is bouwen aan de toekomst 

We willen allemaal van de natuur kunnen genieten en er deel van uitmaken. 
Helaas staat diezelfde natuur flink onder druk in steeds meer stedelijke 
gebieden. De stad rukt op naar het platteland en er zijn steeds minder 
gevarieerde leefgebieden voor planten, insecten en vogels. Gelukkig zie ik dat 
er steeds meer burgers, bedrijven en (lokale) overheden opstaan. Het 
collectief bewustzijn groeit dat we niet zonder natuur kunnen leven en vooral 
niet zonder natuur in onze omgeving willen leven. 

Deze handreiking Natuurdaken laat zien hoe je met je dak een verschil kunt 
maken voor de natuur. Niet alleen op het platteland, maar juist ook in de stad. 
Een natuurdak met bloeiende kruiden, grassen en andere planten brengt de 
levende natuur terug in onze verstedelijkte omgeving. Natuurdaken kunnen 
daarbij als stapstenen gebieden verbinden en de biodiversiteit versterken. Zo 
bieden de platte zwarte daken in industriegebieden en woonwijken prachtige 
kansen voor het creëren van nieuwe natuur. 

En natuurdaken kunnen nog veel meer: Zo gaan ze opwarming van de stad 
tegen. Groene ‘polderdaken’ gaan uitstekend samen met het opvangen van 
regenwater op het dak. Dit water levert op zijn beurt weer een belangrijke 
bijdrage aan de diversiteit van het dakleven. En natuur op je dak draagt weer 
bij aan de gezondheid en kwaliteit van je eigen leven. Zelfs combinaties met 
zonnepanelen zijn goed mogelijk. Natuurinclusief bouwen is bouwen voor de 
toekomst! 

In deze handreiking zijn kennis en ervaringen vanuit de praktijk gebundeld 
door de Green Deal Groene Daken waar NIOO-KNAW partner van is. 
Natuurdaken staan nog aan het begin van hun ontwikkeling en meer kennis 
van natuur op daken is nodig. Nieuwe kennis zal ook in komende jaren een 
plek krijgen in deze handreiking. Zo wordt de handreiking ook een levend 
document. Een natuurdak is meer dan een dak met planten en bloemen. Een 
natuurdak is een investering in de toekomst van de natuur en van jezelf. Ik 
hoop dat je net zo enthousiast wordt van deze vorm van natuur als wij al een 
tijdje zijn. 

Help ons mee het braakliggende daklandschap te verrijken en laat je dak een 
bijdrage leveren aan het versterken van jouw stadsnatuur. 
Prof. Dr. Louise Vet Directeur Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-
KNAW) en voorzitter kwartiermakers Deltaplan Biodiversiteitsherstel 
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