
Eenvoudig en overal toepasbaar
Toen Paul Nap begon met het aanleggen van groene 
daken werkte hij voornamelijk met de traditionele 
groendakopbouw, bestaande uit Sedummixmatten, 
een substraat- en drainagelaag. Een jaar of 3 geleden 
hoorde hij dat er ook een lichtgewicht systeem 
beschikbaar is, waarbij de substraatlaag vervangen 
wordt door steenwol. Dit systeem scheelt zo’n 40 
kilo per vierkante meter in gewicht ten opzichte van 
een traditioneel groendak. Sindsdien gebruikt hij 
deze lichtgewicht opbouw op vrijwel elk dak dat hij 
groen maakt. “Het is eenvoudiger aan te leggen en 
je weet zeker dat het op ieder dak toegepast kan 
worden.”

 
Samenwerking met lokaal duurzaamheidsplatform
In Zeist is sinds kort een duurzaamheidsplatform
opgericht onder de naam ‘Samen Duurzaam
Zeist’, waarin initiatieven die bijdragen aan een 
groen, gezond en duurzaam Zeist gebundeld zijn.  
Eén van de initiatiefnemers kwam in aanraking 
met Sempergreen en heeft ervoor gezorgd dat 
groene daken een belangrijk onderdeel uitmaken 
van het platform. Afgelopen oktober werd een 
duurzaamheidsmarkt georganiseerd en sindsdien is 
Paul bij dit initiatief betrokken. Paul: “Sempergreen 
heeft mij samen met nog twee andere hoveniers uit 
de omgeving aan dit initiatief gekoppeld. Ik krijg 
hierdoor nieuwe aanvragen voor groene daken. Ook 
bestaande klanten komen nu met de vraag naar een 
groendak. 

“Ik word er alleen al blij van om 
deze groene producten in mijn 
handen te hebben”

Paul vertelt dat er binnen dit initiatief vaste prijzen 
per vierkante meter zijn afgesproken waardoor hij snel 
een offerte kan uitbrengen. Er is een flyer gemaakt 
die hij nu standaard in zijn auto heeft liggen. De flyer 
is een goed handvat om overal waar hij komt ook de 
mogelijkheden voor groene daken bespreekbaar te 
maken. “Ik ben blij om als hovenier betrokken te zijn 
bij dit initiatief van ‘Samen Duurzaam Zeist’. Ondanks 
het feit dat iedereen zelf een groendak kan installeren, 
merk ik dat de meeste mensen het toch fijn vinden 
om in contact te komen met iemand die kennis en 
kunde heeft van wat er nodig is voor een groendak. 
Bovendien gaat niet iedereen graag zelf het dak op.”

Mooie toevoeging aan productportfolio
“Met een groendak trek je de tuin door naar een hoger 
niveau”, zegt Paul. Bij het werken in de tuin is het dak 
vaak een onbenut oppervlak waar zeker kansen liggen. 
“Wanneer ik een aanvraag krijg voor een groendak kom 
je bij die mensen thuis. Ik heb het dan ook over de tuin 
en soms komen daar weer andere werkzaamheden uit 
voort. Buren die het groendak zien worden ook weer 
geïnspireerd en komen zo via-via met mij in contact. 
Tijdens de installatie vertel ik klanten ook altijd dat 
het verstandig is om twee keer per jaar het dak op te 
gaan om het dak te bemesten en eventueel ingewaaide 
onkruiden te verwijderen. Bij bestaande klanten neem 
ik het mee in het onderhoudsplan. Bij nieuwe klanten 
bied ik ook aan om het onderhoud te doen.” 

Ook installatie tijdens de wintermaanden
Als hovenier werk je het hele jaar door, alleen bij 
sneeuw wordt het wat lastiger. “Ik kan me nog 
herinneren dat ik 2 jaar geleden samen met een 
collega-hovenier een groendak ging aanleggen in 
Utrecht. Het sneeuwde enorm en we dachten dat dit 
een onmogelijke klus zou worden. 

We zijn er toch heen gegaan, hebben de sneeuw 
weggeveegd en gelukkig ging de zon schijnen. Daardoor 
lukte het alsnog om het groendak aan te leggen. Het is 
inmiddels twee jaar later en ik vind het ontzettend leuk 
om te zien dat dit - in de winter aangelegde - groendak 
elke zomer weer een prachtig bloeiend resultaat geeft!” 
 
Ervaring met Sempergreen
“Als hovenier heb je een breed scala aan 
werkzaamheden. Niet in alles ben je even gespecialiseerd 
en geen dak is hetzelfde. Bij Sempergreen krijg ik altijd 
goed advies voor mijn project. Als ik vragen heb bel ik 
mijn contactpersoon; hij denkt goed mee en heeft veel 
kennis van de producten die Sempergreen aanbiedt. 
Met de voorgekweekte Sedummatten van Sempergreen 
kan ik meteen een direct-groen resultaat opleveren. 
Tegenwoordig zijn er ook smallere Sedummatten van 
60 cm breed beschikbaar. Deze zijn makkelijk te tillen.
Bij Sempergreen denken ze echt met je mee.” 

Inspelen op groendak-trend
Vanuit de particuliere markt is er een steeds grotere 
vraag naar onderhoudsvriendelijke tuinen, maar wel 
met meer groen. Groene daken passen uitstekend 
binnen deze trend. Door het dak te benutten is er meer 
oppervlakte voor groen. Sedum biedt bovendien veel 
voordelen. Het is onderhoudsarm, draagt bij aan meer 
biodiversiteit, vangt het regenwater op en verlaagt de 
omgevingstemperatuur.
Ook Paul ervaart een toenemende vraag: “Omdat er nu
vanuit diverse kanten veel publiciteit gegeven wordt aan
groene daken - denk aan subsidies vanuit gemeentes, de
bushokjes in Utrecht, maar ook lokaal, zoals het initiatief
‘Samen Duurzaam Zeist’ - krijg ik steeds meer vraag
naar groene daken vanuit particulieren. 
Klanten sturen me soms foto’s van hun groendak om te 
laten zien hoe mooi ze het vinden. Vooral in het voorjaar 
wanneer het Sedum in zoveel verschillende kleuren 
bloeit. Het uitkijken op een groendak zorgt voor een 
glimlach op je gezicht.”

Meer weten over de mogelijkheden van groene daken als hovenier? 
Bezoek de Sempergreen stand (147) op De Groene Sector in Harderberg 
& ontvang een gratis startpakket!

“Met een groendak trek je de tuin 
door naar een hoger niveau.”

Groene daken zijn inmiddels een trend te noemen. 
Nu het urgentiebesef van duurzaam bouwen bij 
mensen toeneemt, komen hoveniersbedrijven en 
groenvoorzieners ook steeds vaker in aanraking met 
de vraag naar de installatie van groene daken als 
onderdeel van een privé- of bedrijfstuin. 
Paul Nap, eigenaar van Hoveniersbedrijf Paul Nap, is 
al 14 jaar actief binnen Zeist en omgeving en heeft 
de afgelopen jaren al diverse daktuinen aangelegd. 
We spreken hem over zijn ervaringen met de groene 
daken van Sempergreen.

Klik hier!

“Toen ik jong was vroeg mijn vader: ‘Waarom wil je 
hovenier worden?’ Mijn antwoord was simpel: 
‘Om mensen blij te maken met hun tuin.’ Ik vind het 
prachtig dat ik dit nu ook met daken kan doen!”

Traditioneel groendak | 80-85 kg/m2

Lichtgewicht groendak | 40-45 kg/m2

https://www.sempergreen.com/nl/over-ons/nieuws/sempergreen-op-de-groene-sector-vakbeurs-2020
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