Samengevat, welke stappen neem ik bij het aanleggen van
een groendak?
• laat een (groen)dakspecialist bepalen of uw dakconstructie
geschikt is;
• vraag meerdere offertes aan bij bedrijven die groene daken
aanleggen;
• ga na of u een omgevingsvergunning nodig hebt;
• vraag subsidie aan bij de gemeente ’s-Hertogenbosch.
Kijk voor de subsidieregeling Aanleg Groene daken, het aanvraagformulier en tour langs groene daken in de gemeente
op: www.s-hertogenbosch.nl/groenedaken/
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Meer Informatie?
Stuur een e-mail naar leefomgeving@s-hertogenbosch.nl of
bel (073) 615 51 55.

‘s-Hertogenbosch betaalt mee

Kom ik in aanmerking voor subsidie?
Als uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden, dan betaalt
de gemeente voor een deel mee aan de aanleg van uw
groene dak. Particulieren en verenigingen van eigenaars
ontvangen in 2019 maximaal € 3.000 subsidie.

aan uw groene dak
Wat is een groendak?
Een groendak is in opkomst. Er zijn twee soorten van deze
daken: extensieve en intensieve groene daken. Het verschil
zit in het soort planten en in het gebruik.

Wat zijn de voorwaarden?
Alle type groene daken komen in aanmerking. De enige
voorwaarden voor de subsidie zijn:
• het komt op een bestaand dak (bouwjaar voor 2014)
• het dak is van een particulier of een VvE
• het oppervlak is minimaal 20 m2
• het groene dak kan 30 liter/m2 water vasthouden

Op extensieve daken liggen voornamelijk mossen, vetplanten (sedum), kruiden of wilde bloemen. Deze daken vragen
weinig onderhoud. Ook is de belasting voor de dakconstructie klein. Meestal kunnen ze aangelegd worden op
bestaande platte of hellende daken.
Intensieve groene daken zijn daktuinen met grassen, planten en struiken. Deze daken zijn zwaarder en vragen om een
sterke dragende constructie.

Wat zijn de voordelen van een groendak?
• houdt regenwater vast dat normaal direct van het dak
stroomt; hierdoor wordt het riool minder belast als het hard
regent;
• werkt verkoelend in de zomer en zorgt voor een aangename temperatuur onder het dak. Dit bespaart energie en
zorgt voor minder CO2-uitstoot;
• verhoogt de opbrengst van eventuele zonnepanelen door
het koelend effect bij hitte;
• werkt dempend voor geluid – zowel van binnen als van
buiten;
• verbetert luchtkwaliteit - doordat planten fijnstof opnemen
en zuurstof maken;
• verlengt de levensduur van het dak door bescherming tegen
uv-straling;
• biedt voedsel en ruimte aan o.a. vlinders, vogels en bijen;
• zorgt voor een mooie en groene omgeving.
Kortom, een groendak biedt heel wat voordelen. Daarom
stimuleert de gemeente de aanleg van groene daken met
subsidie.

Is het dak kleiner dan 20m2?
Zorg dan samen met buurtgenoten voor het vereiste minimale oppervlak. Doe een aanvraag voor een buurtsubsidie.
De voorwaarden hiervoor zijn: minimaal 6 adressen en één
contactpersoon.

Is een omgevingsvergunning nodig voor een groen dak?
Vraag voor de zekerheid altijd om schriftelijk advies van de
gemeente. Voor een extensief groendak heeft u meestal
geen omgevingsvergunning nodig. Bij een intensief dak
hangt het af van het ontwerp. Stel uw vragen hierover aan
het Omgevingsloket van de gemeente.
Bel (073) 615 57 77.
Kan ik zelf een groendak leggen?
Een groendak kunt u zelf leggen. Hiervoor zijn kant-en-klare
pakketten te koop. Het zelf inzaaien van plantjes kan ook.
Op het internet is veel informatie te vinden over hoe u dat
het beste aanpakt. Ook zijn er specialisten die groendaken
leveren of aanleggen. U kunt ook altijd bij de gemeente
terecht voor vragen of informatie over een groendak.

Waar liggen in de gemeente groene daken?
De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld. Veel scholen,
gymzalen en gebouwen hebben al een groendak. In totaal
zo’n 40.000 m2 aan regenbuffer en planten die fijnstof
opvangen. Interesse? Kijk op onze website voor een inspirerende tour langs al deze groendaken.

