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Pakkende titel idee

Groene daken

Korte omschrijving

Het aanbieden van een aantrekkelijke collectieve inkoopactie voor groene (sedum)
daken voor de bewoners van Wijdemeren in samenwerking met de gemeente
(subsidie), landgoed de Rading (sedummatten) en lokale hoveniers/dakdekkers
(plaatsing). We denken ca 3000m2 aan platte daken te kunnen 'vergroenen' met de
volgende voordelen: CO2 reductie, koeling, bufferen van regenwater, meer
biodiversiteit, langere levensduur dak. In combinatie met de Rading wordt het sedum
lokaal en maatschappelijk verantwoord geproduceerd als activiteit door mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt.

Wat maakt je idee
verrassend?

Met name de combinatie van duurzaamheid en het lokaal en maatschappelijk
verantwoord produceren waarbij het voor de bewoners kostentechnisch heel
aantrekkelijk wordt/blijft.

Wat maakt je idee
vernieuwend?

Groene daken zijn niet nieuw maar voor zover ik heb kunnen achterhalen zijn er nog
geen eerdere subsidies/acties geweest in Wijdemeren om groene daken te stimuleren.

Wat maakt je idee
uitvoerbaar?

Wietse Bakker van de Rading heeft aangegeven de grond en mensen beschikbaar te
hebben en er komt waarschijnlijk een bedrag beschikbaar voor subsidie vanuit de
gemeente.

Hoeveel tijd kost je plan? Qua tijdbesteding voor het opzetten naar schatting ca 20 werkdagen, qua doorlooptijd
voor het kweken van voldoende sedum en het daadwerkelijk leggen hopelijk een half
jaar. Als we dit niet redden dan wordt het volgend seizoen.

Geef een raming van de
kosten van je plan.

We willen het kostendekkend aanbieden waarbij een gangbare online marktprijs voor
sedum (tot 50m2) zo rond de €45 ligt (exclusief leggen). Er zou €75000 aan subsidie
beschikbaar komen waarvan we ca €15000 als investering vooraf nodig hebben om
materiaal te kopen voor de productie. Onbekende is de contractpartij (de hovenier?) en
de prijs die zij hiervoor vragen in combinatie met leggen.

De prijsvraag is een initiatief van de gemeente Wijdemeren en wordt georganiseerd door de energiecoöperatie Wijdemeren

