
Een subsidie voor 

groendaken,

ook voor bedrijven

De subsidie
 Hoeveel subsidie kan u krijgen? 

De subsidie is maximum 31 euro 
per m² groendak en kan nooit meer zijn 
dan de werkelijke kostprijs. Er is geen 
maximumoppervlakte, u legt dus groendak 
aan zo veel u wil.

 Wie komt in aanmerking? 

Alle particulieren, verenigingen én bedrijven die een 
vergund gebouw in Gent hebben, kunnen de subsidie 
voor dat gebouw aanvragen.

U krijgt de subsidie als u minstens 6 m² extensief 
groendak aanbrengt. De subsidie treedt met terug

werkende kracht in werking vanaf 
1 januari 2008 en eindigt op  

31 december 2013.

Meer informatie?
Over de subsidie

Milieudienst Stad Gent  

Braemkasteelstraat 41

9050 Gentbrugge  

 09 268 23 00

 milieudienst@gent.be 

website: www.gent.be › Leven 

› Leefomgeving › Subsidies › 

Groen en natuur

In de rechter kolom vindt u  

de aanvraagformulieren.
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 Hoe de subsidie aanvragen? 

• vraag het aanvraag en betalingsaanvraag
formulier aan bij de Milieudienst of download 

het op de website van de Stad Gent

• stuur de volledig ingevulde en ondertekende 
formulieren naar de Milieudienst

• uw aanvraag wordt vlot behandeld

Een correct ingevuld aanvraagformulier leidt tot een prin
cipiële goedkeuring. Dat wil zeggen dat de Stad Gent geld 
opzij zet voor uw groendak. Als dan blijkt dat de werken 
correct zijn uitgevoerd, wordt de subsidie op basis van  
uw betalingsaanvraagformulier uitbetaald. 

Veel succes met het aanleggen  
van uw groendak.

Over groendaken

Bij de Vlaamse infolijn kan 

u de brochure ‘Extensieve 

groendaken’ bestellen. 

 1700

website: www.1700.be  

of www.vlaanderen.be 

U kan de brochure ook down-

loaden via de website van  

het Waterloket.

www.waterloketvlaanderen.be

Een groen dak 
boven uw hoofd
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 Wat is een groendak? 

Een groendak is een dak waarvan de be
dekking hoofdzakelijk bestaat uit plan
ten. Er bestaan verschillende soorten. 
Intensieve groendaken zijn te vergelijken 
met tuinen op de begane grond. Er groeien 
grassen, kruiden, struiken en bomen op.
Een extensief groendak is begroeid met vetplantjes, 
mos, traaggroeiende grassen en kruiden. Enkel voor 
zo’n groendak krijgt u subsidie.

 Vergt zo’n dak veel onderhoudswerk? 

Een extensief groendak vergt bijna geen onderhoud. 
Regelmatig onkruid wieden zodat planten met 
 wortels die diep doorgroeien het dak niet over
nemen, is wel een must. Controleer ook jaarlijks  
of de afvoerbuizen niet verstopt zijn.

 Hoe wordt een groendak opgebouwd? 

1. dakbedekking: zeer belangrijk dat die perfect 
 waterdicht en in uitstekende staat is
2. wortelwering: beschermt de dakbedekking 
 tegen schade door de wortels van de planten
3. drainagelaag: voert overtollig water weg
4. substraatlaag: meervoudige functie, zorgt 
 zowel voor voedingsstoffen en watervoor
 zienig als voor zuurstof en verankering van 
 de wortels
5. erosiebeschermende laag: 
 verhindert wegspoelen van de substraatlaag
6. vegetatielaag: plantenbegroeiing 

 Waarom kiezen voor een groendak? 

Een groendak houdt water op en zorgt 
zo voor waterbeheersing. Er stroomt 

minder regenwater naar de riolering en zo 
worden overstromingen voorkomen.

De plantenvegetatie beschermt de dakbedek-
king. Daardoor leeft een groendak beduidend langer dan 
een traditioneel dak. De aankoopprijs van een groendak 
ligt tussen de 40 euro en 65 euro per m2. Dat is hoger dan 
die van een traditioneel dak, maar de langere levensduur 
trekt dit prijsverschil na verloop van tijd recht. 

Als het dak over een zekere dikte beschikt, heeft het 
zowel een warmtewerende als koudeisolerende werking. 
Het is klimaatregelend. Zo blijft het lekker fris in de 
zomer en verliest u minder warmte in de winter. Energie
besparing verzekert.

Een groendak is een uitgelezen kans om aan een stede
lijke woning toch een ‘tuintje’ – en dus wat groen in de 
buurt – te creëren. Niet alleen voor u als bewoner is dat 
een troef, ook vogels genieten van dit stukje natuur en 
vinden er een rust of woonplaats.

Verder is een groendak luchtzuiverend, waterzuiverend 
en geluidsisolerend. En het oogt natuurlijk gewoon mooi. 

Uw dak in het groen?

Deze folder maakt u wegwijs in de wereld van de 
groendaken. Hoe ziet zo’n dak eruit? Hoeveel onderhoud 
vraagt het? Waarom is het interessant voor u?

Groendaken kaderen in het Gentse beleid rond waterbe
heersing en natuur in de stad. Met een aantal initiatieven 
willen we verhinderen dat het regenwater massaal en 
versneld naar rioleringen en rivieren wordt afgevoerd. 
Overbelaste rioleringen en rivieren betekenen immers 
vaak wateroverlast.

De Stad Gent treft zelf maatregelen om dit te voorkomen 
en promoot een aantal acties die u als particulier, bedrijf 
of vereniging ook kan doen. Naast regenwaterinstal
laties en infiltratievoorzieningen zijn groendaken een 
belangrijk instrument in de strijd tegen wateroverlast. 
Ze houden een groot deel van het regenwater als een 
spons vast, waardoor het niet in de riolering terechtkomt. 
Groendaken zijn niet alleen nuttig op het vlak van water
beheersing, ze brengen ook kleur en natuur in de stad. 

Dankzij de subsidie is er geen 
reden meer om het niet  

te doen.

Tom Balthazar

Schepen van Milieu 

en Sociale Zaken
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