Voor iedereen in Zeist met een dak 😊!

Heb je een plat dak op je huis, op een uitbouw of de schuur? Check dan eens of het geschikt is

voor sedumplantjes. Want als dat zo is, dan kun je tot eind 2019 meedoen met een actie waarmee
je je omgeving groener, duurzamer en klimaatbestendiger maakt!
Een sedumdak
•

•
•
•

kan erg veel water kan opnemen waardoor
extreme regenbuien geen overbelast riool
meer opleveren,
is een oase voor insecten - allerlei soorten
bijen en vlinders komen op de bloemen af,
zorgt voor verkoeling van de ruimte onder
het dak en van de omgeving en gaat
daardoor hittestress tegen,
is prachtig om naar te kijken!

En als dat nog niet overtuigt, lees dan wat Sempergreen, kweker van de sedumplantjes, schrijft
op https://www.sempergreen.com/nl/oplossingen/groene-daken/voordelen-groendak
Hoeveel m2 dak gaan we samen vol leggen met sedum?
Na het succes van de eerste actie begin 2019 is er nu een
vervolg: de collectieve inkoopactie van Samen Duurzaam
Zeist.
Ruim 200 Zeistenaren hebben de enquête over sedumdaken ingevuld. We zijn blij verrast door het grote
enthousiasme en de interesse voor een sedumtapijt op
het dak.

Zie ook ommezijde

Doe je mee met de collectieve inkoopactie van Samen Duurzaam Zeist?
Op zoek naar de beste kwaliteit voor een zo
scherp mogelijke prijs hebben we gesprekken
gevoerd met meerdere aanbieders van sedum.
Belangrijke selectiecriteria waren:
•
•
•
•

Bewezen kwaliteit
Lokale producent
Goede service
Liefst biologisch geteeld

Voor onze collectieve inkoopactie hebben enkele hoveniers uit Zeist een prijsafspraak met ons
gemaakt. Hun gegevens zijn vanaf 15 oktober op www.samenduurzaamzeist.nl te vinden.
Mocht je besluiten tot de aanschaf van een sedumdak, dan kun je bij de aangesloten hoveniers
een offerte op maat aanvragen. Hierin worden eventuele legkosten meegenomen. Ook kan de
hovenier beoordelen of je dak geschikt is voor sedum en zo ja, welke keuze (matten of cassettes)
het beste is. Uiteraard tegen de door ons bedongen (scherpe) prijs.
Prijs per m2 incl. btw, thuis afgeleverd, met leginstructie en nazorg:
Sedum matten
Sedum cassettes

€ 36,€ 41,-

Zelf leggen is prima te doen. Laten leggen is tegen meerkosten mogelijk.
Aanmelden kan via een mail naar Hanna@samenduurzaamzeist.nl o.v.v. “SDZ Sedumdak 2019”
met je naam, postcode en adres, het aantal m2 en telefoonnummer. We sturen je dan de namen
van de aangesloten hoveniers. Aanmelden kan tot eind 2019.
Wil je eerst weten of je dak geschikt is? Stuur dan alvast een foto mee van het dak voor een
eerste check. Zo nodig komt iemand langs om de staat van je dak te beoordelen.
Begin volgend jaar laten we weten hoeveel daken er vergroend zijn!
Is jouw dak er ook bij?
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