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Het is onmiskenbaar dat de mens een grote impact heeft op het milieu. Steeds vaker worden initiatieven in gang 
gezet zodat deze impact kleiner wordt en de natuur minder wordt aangetast. Een groen dak is een duurzaam 
initiatief die vele voordelen heeft. Het verhogen van de biodiversiteit, waterbuffering en rioolontlasting zijn de 
hoofdredenen waarom verschillende entiteiten in Nederland en België subsidies geven. Met deze subsidies 
stimuleren ze bedrijven en particulieren een groen dak aan te leggen zodat er natuurbewust geleefd wordt en  
het groen in de stad verder uitgebreid wordt.

Groene daken verhogen de biodiversiteit door voedsel, leefruimte en voortplantingsmogelijkheden te 
creëren voor insecten en vogels. Bovendien fungeren groene daken als verbindingswegen voor deze 
dier-soorten om zich te kunnen verplaatsen tussen natuurgebieden1. Doordat er steeds meer gebouwd 
wordt in landelijke gebieden is dit essentieel voor de biodiversiteit.

Waterbuffering en rioolontlasting zijn voordelen die met elkaar te maken hebben. Regenwater 
wordt namelijk door de sedumplanten, substraat en drainage opgeslagen waaruit 45% van het water 
uiteindelijk verdampt, en de rest verbruikt wordt door de plantjes zelf. Deze waterbuffering zorgt ervoor 
dat het riool ontlast wordt bij hevige regenbuien en de kans op overstromingen verminderd wordt2. In 
de zomer kan dit oplopen tot 70-90% minder rioolontlasting3.

NEDERLAND

In Nederland is er op dit moment geen landelijke subsidieregeling voor groene daken. Het verschilt per regio hoe je in 
aanmerking kan komen voor een subsidie, wat de voorwaarden zijn, welke documenten en/of bewijzen je nodig hebt 
bij de aanvraag en hoeveel subsidie je kan krijgen. Er zijn drie landelijke entiteiten waar subsidie aangevraagd kan 
worden: waterschappen, provincies en gemeenten4.

Waterschappen zijn decentrale overheden die zich bezighouden met het waterbeheer in een gebied. Op dit moment telt 
Nederland met 21 waterschappen: Aa en Maas; Amstel, Gooi en Vecht; Brabantse Delta; De Dommel; Drents Overijsselse 
Delta (WDODelta); Hollandse Delta; Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden; Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier; Hoogheemraadschap van Delfland; Hoogheemraadschap van Rijnland; Hoogheemraadschap van 
Schieland en de Krimpenerwaard; Hunze en Aa’s; Noorderzijlvest; Rijn en IJssel; Rivierenland; Scheldestromen; Vallei 
en Veluwe; Vechtstromen; Waterschap Limburg; Wetterskip Fryslân; Zuiderzeeland5. 

Het kan zijn dat jouw waterschap subsidie aanbiedt voor het aanleggen van een groen dak. Zoals eerder benoemd, 
zorgen groene daken namelijk voor het bufferen van regenwater, rioolontlasting en het verminderen van de kans 
op overstromingen. Dit zijn voordelen waar waterschappen veel waarde aan hechten. Om te weten onder welke 
waterschap jij valt en of er subsidies worden afgegeven, kijk op www.waterschappen.nl.

Provincies verstrekken subsidies meestal aan gemeenten, waterschappen, grondeigenaren en natuurorganisaties, 
maar niet direct aan particulieren. Zeeland en Flevoland zijn hier de enige uitzonderingen op. In provincie Zeeland 
is de subsidie echter alleen van toepassing op aanlegkosten van een groen dak, exclusief sloop-, onderhouds- en 
advieskosten6.

Gemeenten zijn de entiteit die het meeste subsidies afgeven op het aanleggen van een groen dak. Als huiseigenaar 
kun je bij de meeste gemeenten van Nederland terecht voor een subsidie. Elke gemeente gaat er echter anders mee 
om en eist verschillende voorwaarde in bijvoorbeeld de minimale oppervlakte van het dak of de leeftijd van het pand. 
Via www.energiesubsidiewijzer.nl kan je jouw gemeente opzoeken en kijken of je in aanmerking komt voor subsidie. 
Hier worden ook de documenten in vermeld die je precies nodig hebt zoals: een plattegrond van het dak, een lijst met 
de planten die op het dak komen te staan, een specificatie van de waterberging, kopieën van originele betaalbewijzen, 
onder andere7.



M A A T S C H A P P E L I J K  V E R A N T W O O R D  O N D E R N E M E N
Wist je dat Groen Dak Compleet lid is van MVO Nederland? Als bedrijf dat veel waarde hecht aan duurzaamheid zetten we graag innovatieve 
stappen op het vlak van klimaatneutraal, circulair, inclusief en eerlijk ondernemen. Zo werken wij concreet aan de verduurzaming van ons bedrijf.

Als het project van een groen dak groen licht krijgt, raden we je aan om zo snel mogelijk subsidie aan te vragen. Elke 
overheidsinstantie heeft namelijk een budget voor groene subsidies, ook wel subsidieplafond genoemd. Daarom is het 
belangrijk om te informeren of dit subsidieplafond nog niet bereikt is voordat je een subsidie aanvraagt. Gemeenten 
melden vaak op hun website wanneer het plafond bereikt is en een subsidieregeling gesloten is. Als je op tijd bent, zou 
je op subsidie kunnen rekenen en daarmee de kosten van een groen dak kunnen compenseren.

BELGIË

Als je in België wilt investeren in het vergroenen van je dak en/of het hergebruiken van regenwater, dan kun je in de 
meeste gemeenten rekenen op subsidie of premie8. Veel gemeenten willen gebouwen en percelen aanpassen aan 
de klimaatnood van de 21ste eeuw op een duurzame manier. Hoeveel een subsidie bedraagt, verschilt hier ook per 
gemeente, maar meestal zit het tussen de 5 en 45 euro per m².

Antwerpen is een echte voorstander van groene daken en hanteert een uitgebreide premie die uniek is in Vlaanderen. 
De klimaatpremie is beschikbaar voor iedereen die daken wilt vergroenen, voortuinen wilt ontharden, regenwater 
wilt hergebruiken, infiltreren en bufferen. Het richt zich niet alleen maar tot individuele huiseigenaars, maar ook voor 
bedrijven, verenigingen, scholen, en huurders als ze een schriftelijke toestemming van de eigenaar kunnen voorleggen9. 
Per pand kun je maximaal 30.000 euro aan subsidie krijgen. De klimaatpremie is opgedeeld in een basispremie voor 
standaard ingrepen op je groene dak, en bonussen als je bijvoorbeeld kiest voor soortenrijke planten (natuurbonus) 
en/of het extra bergen van water (waterbonus)10.

 
Noot. Aangepast overgenomen uit Klimaatpremie, door Antwerpen.be, 2022., (https://www.antwerpen.be/info/5ff4c913f67343a9574a8f36/premie-voor-
klimaatrobuuste-ingrepen).

Gent geeft ook subsidies op groene daken, maar geeft bovendien een extra subsidie voor het stabiliteitsonderzoek 
van het dak. Om na te gaan of het dak sterk genoeg is tegen het gewicht van een groen dak, kun je in Gent rekenen op 
250 euro per dak voor bestaande platte daken. Je dak komt in aanmerking voor een stabiliteitsonderzoek als het dak 
een minimale oppervlakte van 6 m² heeft, het gebouw een vergunning heeft, het onderzoek uitgevoerd wordt door 
een stabiliteitsingenieur en zolang er kredieten beschikbaar zijn11.

Brussel daarentegen kent helaas nog geen subsidies voor het aanleggen van een groen dak. Andere gemeenten in 
België waar wel subsidies worden gegeven zijn Aalter, Bornem, Brugge, De Pinte, Dessel, Hamme, Herentals, Kortrijk, 
Kuurne, Leuven, Mechelen, Merelbeke, Mortsel, Oostende, Sint-Niklaas, Turnhout, Wijnegem en Zonhoven. 

Om na te gaan of jouw woonplek subsidie geeft, wat de voorwaarden zijn, wat de aanvraagprocedure is, wat het 
premiebedrag is en welke bewijzen je nodig hebt, kijk op www.premiezoeker.be .

Thema Premie basisingrepen 
(min 40 m²)

Natuurbonus Waterbonus

Ontharden en vergroenen 10 euro per m² 15 euro per m² niet van toepassing

Daken vergroenen 15 euro per m² 15 euro per m² 15 euro per m²

Regenwater hergebruiken 15 euro per m² 15 euro per m² 7 euro per m²

Regenwater infiltreren en bufferen 5 euro per m² 15 euro per m² 15 euro per m²
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