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Kwaliteit, duurzaamheid en betrokkenheid zijn de kernwaarden waar Elro voor staat.  

Groendaken passen in de visie van Elro om op duurzame wijze met onze planeet om te gaan.  

Want door dakoppervlak te benutten, kan de bebouwde woon- en werkomgeving groener  

worden gemaakt. In combinatie met bestrating, waterpartijen en andere terreininrichtingen 

bieden groendaken ook voor recreatief gebruik legio mogelijkheden.
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Betere leefomgeving
Groendaken filteren fijnstof uit de lucht, neutraliseren CO2 
en zorgen hiermee voor minder luchtvervuiling. Maar ook 
vangen zij regenwater op en gebruiken hier een deel van. 
Het opgeslagen restant (waterbuffering) wordt vertraagd 
afgevoerd, waardoor het riool minder belast wordt bij  
hevige regenval. Daarnaast leveren groendaken een belang-
rijke bijdrage aan de biodiversiteit in de bebouwde omge-
ving en de instandhouding van het milieu. De natuurlijke 
uitstraling van groendaken heeft een positief effect op de 
gebouwomgeving en door de geluidsisolerende werking 
worden verkeers- en omgevingsgeluiden gedempt. Dit zorgt 
voor een rustiger woon- en werkomgeving. 

minder energiekosten
Groendaken hebben op natuurlijke wijze, een tempe- 
ratuurregulerende functie. Dit resulteert in verlaagde  
gebouwopwarming, een constanter binnenklimaat, min-
der milieubelasting en een besparing op energiekosten. 
Groendaken bieden tevens een uitstekende bescherming 
van de waterdichte laag van het dak, wat de levensduur 
van de dakbedekking verlengt. Voor groendaken bestaan 
fiscale voordelen en de nodige subsidiemogelijkheden in 
verband met waterretentie.

Heldere communicatie
Elro heeft jarenlange ervaring met het ontwerpen, aanleg-
gen en onderhouden van groendaken. Vooraf maken wij een 
plan van aanpak met opdrachtgevers en gebouwgebruikers 
om eventuele overlast te beperken en de uitvoeringsduur 
inzichtelijk te maken. U bent daarbij verzekerd van heldere 
communicatie en duidelijke afspraken. Onze professionals 
geven u graag deskundig advies over het groendak dat het 
beste aansluit bij uw wensen. 

onderHoud
Wie kiest voor een groendak, kiest voor onderhoud. Want 
net zoals bij een tuin is het onderhouden van een groendak 
minstens zo belangrijk als het aanleggen ervan. Geen  
onderhoud betekent wildgroei van onkruid, risico op verstop-
pingen van de hemelwaterafvoeren en geen bemesting en  
of bijplanten van de oorspronkelijke dakbegroeiing. Om de 
kwaliteit en levensduur van uw dak te waarborgen, biedt 
Elro een groendak dus altijd aan in combinatie met een 
dakonderhoudscontract. 
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Zorg voor uw Dak

www.elroDuurZameDaken.nl
info@elroDuurZameDaken.nl
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Kwaliteit, duurzaamheid en betrokkenheid. Dat zijn, al sinds de oprichting  
in 1987, de uitgangspunten van Dakbedekkingsbedrijf Elro. De kracht van Elro 
ligt in meer dan 25 jaar ervaring, uitgebreide kennis, goed geschoolde mensen 
en toepassing van hoogwaardige producten. Met vier vestigingen, strategisch 
verspreid over Nederland, staat Elro garant voor kwaliteit in de breedste zin  
van het woord. Van het aanbrengen van bitumineuze en/of kunststof dak- 
bedekkingen op renovatiedaken tot groendaken, energiedaken, parkeerdaken, 
dakonderhoud, dakbeheer en dakveiligheid. Professioneel, betrouwbaar en  
altijd met een duurzaam resultaat.  


