
werkt aan innovatie, duurzaamheid, veiligheid

duurzaamheid
•	 		Duurzame	en		
CO2	neutrale	daken	

•	 Duurzame	onderneming
•	 		Meerwaarde	voor	een		
duurzame	samenleving



duurzame daken
CO2	neutrale	daken
Voor al onze dakprojecten regelen we 
volledige compensatie van CO2 uitstoot. Dat 
gaat middels boomaanplant door Trees for All. 
Het betreft compensatie voor dakmaterialen 
maar ook voor transport van materialen en 
vervoer van medewerkers. 

Milieuvriendelijke	dakmaterialen
Oranjedak verwerkt zoveel mogelijk 
dakmaterialen met DUBOkeur (inmiddels al 
meer dan 50%). Het DUBOkeur bewijst dat 
onze materialen tot de meest milieuvriendelijke 
keuze behoren. Dit wordt aangetoond 
aan de hand van een milieukundige 
levenscyclusanalyse, gemaakt door het 
Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en 
Ecologie (NIBE). 

Energiewinning	van	daken		
Oranjedak Energy is een erkend zonnepaneel-
installatiebedrijf. Wij adviseren, verzorgen de 
subsidie aanvraag, engineeren het complete 
project en voeren uit met gekwalificeerd 
personeel. Ook verzorgen wij het onderhoud, 
inspectie en monitoring, eventueel inclusief 
een opbrengstgarantie. Lees meer op onze 
website www.oranjedakenergy.nl

Vegetatiedaken	en	tuindaken
Er is een groeiende belangstelling voor 
groen- en leefdaken. Oranjedak beheerst 
alle disciplines voor het realiseren van uw 
vegetatiedak, daktuin of dakterras. Wij staan 
garant voor een perfecte combinatie van 
waterdichte bedekking en de terras opbouw of 
vegetatie.

Advisering	over	duurzaamheid	
Onze medewerkers blijven investeren 
in kennis van de nieuwste inzichten en 
oplossingen. Daarmee vormen zij voor 
u een goede gesprekspartner in alle 
duurzaamheidsaspecten, niet alleen over de 
duurzame dakoplossingen, maar ook over 
verhoging van de levensduur van het dak en 
het onderhoud.

Oranjedak
 

Duurzame	dakondernemer
Klimaatverandering is een feit, de 
gevolgen hiervan worden steeds 
duidelijker. Het wordt warmer, de 
zeespiegel rijst en het weer wordt 
onstuimiger. Deze veranderingen zorgen 
ervoor dat de samenleving anders gaat 
denken over hoe we met ‘onze’ aarde 
om moeten gaan. We zullen er zuiniger 
op moeten zijn. Het vraagt van iedereen 
een inspanning om tegenwicht te bieden 
aan deze veranderingen. Ook Oranjedak 
neemt zijn verantwoordelijkheid. 
Oranjedak heeft de ambitie om de meest 
duurzame dakaannemer van Nederland te 
zijn. Onze duurzame aanpak richt zich op 
drie fronten:
•	 duurzame daken, 
•	 een duurzame onderneming 
•	 en een duurzame samenleving.



Partner	van	Trees	for	All
Oranjedak is partner van Trees for All. 
Trees for All compenseert onze CO2-uitstoot 
via haar bosprojecten. Zo dragen wij bij aan 
een gezonder klimaat en kunnen wij onze 
dakprojecten CO2 neutraal opleveren. De 
stichting plant bomen voor ons in Nederland 
en in het buitenland. Zo ontstaat een 
‘Oranjedakbos’ in bijvoorbeeld Flevoland, 
maar ook in Oeganda. 

duurzame onderneming
Milieucertificering	
ISO 14001 is de internationaal geaccepteerde 
standaard met eisen voor een milieu-
managementsysteem. Wij gebruiken deze 
standaard om ons milieubeleid te ontwikkelen 
en de uitvoering ervan te borgen.

Duurzame	bedrijfsgebouwen
Het beheer van onze bedrijfsgebouwen 
is gericht op duurzame energiewinning 
en beperking van energieverbruik (vooral 
stookkosten). We kiezen voor afname van 
groene stroom, zonnepanelen en andere 
duurzame energiewinning op het dak, 
bedrijfsdeuren gesloten houden, enz.

Milieuvriendelijk	vervoer
Oranjedak zet sterk in op zuinig rijgedrag en 
beperking van reisafstanden, onder meer door 
rayonering in onze projectplanning. 
Ons wagenpark is zoveel mogelijk electrisch.



duurzame samenleving
Oranjedak kan vanuit haar kernexpertise extra 
meerwaarde creëren voor haar opdrachtge-
vers. Daarmee kunnen opdrachtgevers het 
eigen duurzaamheidsbeleid handen en voeten 
geven. Met voorzieningen op het dak of in de 
directe nabijheid van het gebouw ontstaat een 
versterking van natuurwaarden, meer natuur-
beleving en meer milieubewustzijn.
 

Samen	maatschappelijke	meerwaarde	creëren

Versterking	natuurwaarden
Op het dak, maar ook daarbuiten kunnen wij 
meedenken over voorzieningen als duurzame 
energiewinning, isolatie, groendaken of water-
buffering. Maar denk ook aan bijenkasten, een 
insectenhotel of vogelhuisjes. 
Wij weten vaak doeltreffend de weg naar 
snelle en efficiënte realisatie hiervan.

Meer	natuurbeleving	en	milieubewustzijn
Gebruikers van gebouwen (medewerkers, 
cliënten, scholieren, enz.) spelen 
een essentiële rol in duurzaamheid. 
Gebouweigenaren of beheerders kunnen hun 
milieubesef en milieuverantwoordelijkheid 
sterk stimuleren. Oranjedak denkt graag 
mee over geëigende oplossingen: displays 
voor monitioring van zonnepanelen, 
energiebesparing, een regenton of kleine 
windmolen, een pluktuin of vlindertuin, 
prullenbakken tegen zwerfvuil, enz. 
Wij werken op dit vlak bij voorkeur in cocreatie 
met opdrachtgever en gebruikers. Het leidt tot   
meer sociale cohesie en verantwoordelijkheid.

landelijke dekking 
7x24 uur bereikbaar
Vestigingen 

Oranjedak West – Zwijndrecht  078 - 610 00 66    

Oranjedak West – Wateringen  0174 - 29 21 24    

Oranjedak West – Amsterdam  020 - 341 34 03      

Oranjedak Zuid – Best  0499 - 39 72 22    

Oranjedak Oost - Heteren
(Strijland Dakbedekking)   026 - 320 08 50

Hoofdkantoor
Postbus 380
3330 AJ Zwijndrecht
Gildenweg 4
3334 KC Zwijndrecht 078 - 61 000 66 

info@oranjedak.nl 
www.oranjedak.nl


