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De groene tornado raast door Nederland
Begroenen van schuurdaken en uitbouwen in steden.

Samen met top ontwerpers en adviseurs werken de bewoners van een
buurt aan de verfraaiing van hun woonomgeving.



HOE WERKT HET :

- Samen met een lokale daktuinontwerper en adviseurs van de
Stichting maakt de buurt een plan.

- In een aantal bijeenkomsten met de bewoners werken we van
schets tot een datum waarop de groene daken worden aangebracht.

- Roof Update zorgt via
gerenommeerde leveranciers voor de levering van topkwaliteit producten voor de daktuinen en de

begeleiding van of de totale uitvoering van het project.

daktuinen Verticaal groen



WAT KOST HET !
- De prijs zal per project verschillen.

- door de samenwerking
- participatie
- subsidiemogelijkheden
- kennis en ervaring
- snelle doorlooptijd

is de verwachting dat de daken tegen een zeer
aantrekkelijke prijs groen kunnen worden .
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