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Hoofdstuk 6 | Veel voorkomende kleine bouwplannen | Groene daken | 13    

  Groene daken zijn daken met ex-
tensief groen dat niet bedoeld is als 
beloopbare tuin (zie voor intensieve 
of beloopbare groene daken de cri-
teria voor dakterrassen en daktui-
nen). Een voorbeeld van een groen 
dak is het aanbrengen van vetplan-
ten, waarvoor relatief weinig bouw-
kundige voorzieningen nodig zijn.

 Uitgangspunten
  Extensief groen is meestal zonder 

veel bouwkundige voorzieningen op 
een plat dak aan te brengen en kan 
onder voorwaarden ook op hellende 
daken worden gerealiseerd. Als het 
dak vanuit de openbare ruimte niet 
nadrukkelijk in het zicht ligt, is het 
goed mogelijk om ook op bestaande 
daken groen aan te brengen.

  Bij seriematige bebouwing is het 
uitgangspunt dat belendingen aan 
kunnen sluiten op een gerealiseerd 
groen dak. Voor individuele bebou-
wing is dit geen overweging. De cri-
teria voor groene daken zijn bedoeld 
voor alle ruimtelijke systemen.

 Beoordeling
  Een groen dak kan eenvoudig ge-

toetst worden als aan de volgen-
de standaardcriteria wordt voldaan, 
waarbij kleine afwijkingen denkbaar 
zijn om herhalingsplannen mogelijk 
te maken. De criteria zijn geschre-
ven met als doel zo veel mogelijk ze-
kerheid te geven over een positief 
resultaat van de welstandstoets en 
een eenvoudige vergunningsproce-
dure. 

 Trendsetters
  Plannen die gelijk zijn aan een trend-

setter voldoen in vergelijkbare situ-
aties ook aan redelijke eisen van 
welstand. Een plan dat een trend-
setter volgt kan op eenvoudige wijze 
worden getoetst en vergund. Daar-
mee is niet gezegd dat kleine afwij-
kingen van trendsetters niet mogelijk 
zijn. Als een afwijkend plan voldoen-
de ‘familie’ is van de trendsetter, zal 
dit met grote zekerheid positief be-
oordeeld worden.

Groene
daken

 Gewogen oordeel
  Initiatieven die niet passen binnen de 

standaardcriteria voor veel voorko-
mende kleine bouwplannen kunnen 
eventueel toch aan redelijke eisen 
van welstand voldoen. Dit vraagt 
echter om een gewogen oordeel door 
de Commissie voor Welstand en Mo-
numenten (CWM). Datzelfde geldt 
voor plannen in de ruimtelijke syste-
men waarvoor geen criteria zijn op-
genomen. Hierbij worden naast de 
criteria voor veel voorkomende klei-
ne bouwplannen de gebiedscriteria 
en eventuele andere criteria zoals de 
criteria voor erfgoed (hoofdstuk 5) 
gebruikt.

 Monumenten, orde 1 en orde 2 
  Initiatieven die monumenten betref-

fen of bouwwerken van grote cultuur-
historische waarde (orde 1) worden 
niet eenvoudig getoetst, maar krij-
gen een gewogen oordeel door de 
CWM waarbij de onder erfgoed ver-
melde criteria worden gebruikt als 
richtlijn. Dit geldt ook voor ingrepen 
in gevels of kappen grenzend aan de 
openbare ruimte van panden die zijn 
gewaardeerd met orde 2.

 Criteria

  aanleggen op platte en licht hellende 

 -  bij een maximale hellingshoek ten 
opzichte van de horizontaal kleiner of 
gelijk aan 25 graden

 -  een eventuele opstand voor een dik-
ker dakpakket minstens 1,00 m plus 
de dikte van het pakket uit de dak-
rand terugleggen en deze opstand 
onnadrukkelijk vormgeven (bijvoor-
beeld een zinken rand)

 -  niet op pannendaken, leiendaken of 
daken met een vergelijkbare afwer-
king

 -  niet nadrukkelijk zichtbaar vanuit de 
openbare ruimte

 Monumenten
  extensieve groene daken op een rijks- 
of gemeentelijk monument zijn alleen 
toegestaan als de architectuurhisto-
rische of monumentale waarden niet 
worden aangetast (een monumenten-
vergunning is vereist)


