Verkoop je dak!
Als bouwgrond op hoogte. Aan de
woningzoeker, de gemeente of horeca
exploitant. Investeer deze opbrengsten
in de verduurzaming van je woning.

Dakappartementen

Dakrestaurant

Creëer appartementen
voor particulieren, middels
een CPO of MO project.

Verkoop het aan een
horeca-exploitant met een
groot terras die zorgt voor
goede geluidsisolatie.

VvE belang

Verkapitaliseer jullie dak
door het te verkopen. Creëer
hiermee opbrengsten in het
belang van de gehele VvE
en maak de energietransitie
mogelijk nog voor 2030.

Dakpark

Maak stadslandbouw
mogelijk door je dak
te verkopen aan een
stadsboer of tuinder.

Verkoop dakruimte
aan starters voor
bijvoorbeeld tiny houses.

Dak datacenter

Verkoop het dak aan een
ICT bedrijf voor opslag van
data en voorkom bouw van
deze centra in het groen.
is mede afhankelijk van de locatie en de grootte van de mogelijke dakontwikkeling.

Bied je dakruimte aan voor
de bouw van kantoorruime
of een sportschool

Dakakker

Dak tiny houses

*Er is nog geen precedent voor de verkoopprijs van een dakoppervlak. De opbrengst

Dak kantoor

Verkoop je dak aan de
gemeente voor meer groen
en biodiversiteit in de stad.

Dak villa

Houd gezinnen in de stad
door je dak te verkopen
aan een gezin die op zoek
is naar grote buitenruimte.

Van wie is het dak?
Wanneer het dak onderdeel is van een VvE, zijn
alle eigenaren van een appartement samen
eigenaar of erfpachter van de gemeenschappelijke
ruimten. In het van toepassing verklaarde Model
reglement van splitsing is opgenomen of het
gehele dak gemeenschappelijk is of delen ervan.

Wat zegt de
gemeente?

Sportveld

Geef sporters meer ruimte
in de stad, door op het dak
een sportveld te realiseren.

van de gezinnen
trekt uit de stad

Iedere gemeente
stimuleert vergroening
van daken en zijn dak
ontwikkelingen mogelijk.

Zelfbouwkavels

Bied het dak aan als
verschillende bouwkavels
voor particulieren.

60%

onbenut potentiële
bouwgronden is
in particulier bezit.
Ontwikkelingen op het dak
stagneren door een tekort
aan ﬁnanciële middelen of
men heeft geen behoefte
aan een uitbreiding op het
dak van de woning.

De verduurzamingsopgave
ligt bij de huizenbezitter
en moet deze transitie zelf
maar zien te ﬁnanciëren.

Om het dak te kunnen verkopen of kopen moet het dak
kadastraal en bouwkundig worden gesplitst. Bovendien
moet er eerst een omgevingsvergunning aangevraagd
worden om iets op het dak te mogen ontwikkelen.

11%

Het toevoegen van
meer woningen aan een
gebouw, zijn wel een
aantal regels verbonden.
Het gemeentelijk beleid
moet worden versoepeld
om de huisvestingscrisis van de huishoudens
hoofd te kunnen bieden. woont in een koophuis

Kilometers m2
dakoppervlak

Wat is er benodigd om het
dak te kunnen verkopen?

Dakopbouwen
beleid moet
progressiever

Optoppen van het dak
wordt door de gemeente Rotterdam al gestimuleerd. En is
straks overal te realiseren door de nieuwe omgevingswet.

Door de goede
betaalbaarheid van
dakopbouwen en
de mogelijkheid tot
zelfbouw. Biedt het
kansen voor starters.

Waterdak

Zorg voor opvang van
regenwater op het dak en
hergebruik het water.

Zelfbouw wordt
steeds populairder
maar er zijn te
weinig kavels te
koop in de stad.

Dakopbouwen
zijn stikstof vrij
te realiseren

Is mijn dak wel geschikt?
Zowel platte daken als daken met een kap,
kunnen worden voorzien van een opbouw. Het
dak optoppen met 2 verdiepingen is vaak al
mogelijk door de solide bestaande constructie
van de onderbouw en lichte opbouwconstructie.

Minder bureaucratische
hindernissen en ﬂexibiliteit
voor vormgeving van de
dakopbouwen zijn benodigd
om dakontwikkelingen te
stimuleren en te innoveren.

Wanneer een VvE
het totale dak aan
kan bieden voor
ontwikkeling, ontstaat
hier ruimte voor een
grote dakwoning.

Dakcamping

Denk ook aan gebruik van
seizoensgebonden functies
zoals een stadscamping.

Wisselende
woningmarkt
Andere vormen van
wonen ontwikkelen zijn
nodig om de sociaal
maatschappelijke vraag
van huizentekorten op
te lossen. Dakopbouwen
kunnen juist die ﬂexibele
schil zijn voor de continue
wisselende woningmarkt.

Steden verdichten door middel van dakontwikkelingen
zijn van belang om niet nog meer openbaar groen kwijt
te raken aan de nieuwbouw van woningen.

Voor meer info over dakontwikkeling ga naar:
www.verkoopjedak.nl
of e-mail naar: info@verkoopjedak.nl

