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Daktuinen



Als investering legt groen het vaak af tegen asfalt 
en beton. Toch voorziet groen in een belangrijke 
behoefte van gebruikers. Die kan beter worden benut. 
Bijvoorbeeld door de aanleg van daktuinen. Geef  
uw vastgoed meerwaarde door ‘braakliggend’ 
dak oppervlak een ‘groenfunctie’ te geven. De Enk  
Groen & Golf is specialist op dit gebied. Met een  
relatief geringe investering liggen waardevolle op - 
lossingen binnen handbereik. Grote onge bruik te  

oppervlakken als daken van appartementen com-
plexen,  bedrijfs panden en parkeergarages bieden  
volop ruimte voor opwaardering door groen-
toepassingen. De Enk Groen & Golf legt daktuinen 
op elk niveau aan. Of het nu om woning- of utili-
teitsbouw gaat, bestaand of nieuw; op elk dak past 
een tuin. We kunnen het ontwerp van de groenvoor-
ziening naadloos afstemmen op uw wensen: van  
rozentuin tot putting green.

Scoren in de hoogte:
daktuinen verrijken vastgoed



De winstpunten:
Waardevolle functie voor loze ruimte 
Met een daktuin krijgt ongebruikt oppervlak een  
waardevolle functie. De gebruikers van kantoor  - 
panden komen er tot rust of kunnen er sporten. En  
het biedt bewoners van appartementencomplexen 
een centrale ontmoetingsplek.

Groen gezicht
Daktuinen geven ondernemingen een groen gezicht. 
Letterlijk en figuurlijk. In een tijd waarin de focus ligt 
op verantwoord ondernemerschap, dragen groen-
voorzieningen bij aan het duurzame imago van de 
organisatie.

Gesloten waterkringloop
De bodemgrond (substraat) en de vegetatie kunnen 
vrijwel al het regenwater opnemen. Zo ontziet een 
dak tuin het rioolstelsel. In een periode waarin de  
hoeveelheid regenwater toeneemt en een toenemend  
probleem vormt, is dat een winstpunt.

Gezonder leefklimaat
Zogenoemde vegetatiedaken hebben een sterkere  
iso lerende werking dan ‘dode dakbedekking’. In de  
zomer houdt de vegetatie op het dak de onder - 
liggende ruimte koel. In de winter zorgt de beplanting 
voor een extra isolatielaag. Dat draagt bij aan lagere  
stook- en koelingskosten. De maatregelen zijn zo  
effectief dat diverse gemeentes subsidieregelingen 
hebben.

Onze aanpak
De Enk Groen & Golf biedt twee typen begroeide  
daken: vegetatiedaken en daktuinen. Bij vegetatie-
daken gaat het om raamwerken waarin lage vegetatie 
(sedum) is verwerkt. Deze geven het gebouw een  
andere uitstraling. Daktuinen zijn groter in oppervlak  
en inhoud dan vegetatiedaken. Zij vormen de groene 
leef- en verblijfsruimte van een gebouw. Ze kunnen op  
iedere gewenste hoogte worden toegepast. Van de  
begane grond tot de bovenste etage van een appar - 
te mentencomplex.

Constructiekennis
De Enk Groen & Golf heeft alles in huis om vanaf 
het vroegste stadium mee te denken, plannen uit te  
werken en te realiseren. Constructieve kennis hier-
over is bij ons ‘van nature’ aanwezig.
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