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Subsidie voor groendaken verlengd wegens
succes

De Stad Gent heeft sinds de start in 2002 in totaal 80.000 m² aan groene daken

gesubsidieerd. Dat is ruim elf keer het voetbalveld van KAA Gent. De Stad verlengt

de subsidie nu tot eind 2020.

Gentenaars die een groendak aanleggen, kunnen al sinds 2002 bij de Stad een subsidie

aanvragen voor het groendak zelf én voor een onderzoek naar de stabiliteit van hun dak. Elk

plat dak van minstens 6 m² komt hiervoor in aanmerking. De Stad verlengt de subsidie onder

dezelfde voorwaarden tot 31 december 2020.

Dankzij de Gentse subsidie werden sinds 2002 al 80.000 m² groendaken in Gent aangelegd. In

2019 alleen subsidieerde de Stad 10.000 m² groendaken.

 

Zo legde AZ Sint-Lucas recent een sedum groendak aan van 1.240 m².
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'Op het magazijn van AZ Sint-Lucas, waarin we temperatuurgevoelige
producten bewaren, hebben we een groendak aangelegd. Het groendak vormt
een extra isolatielaag en door verdamping wordt het dak natuurlijk afgekoeld.
Het groendak houdt ook regenwater vast, zodat ons terrein bij zware
regenbuien niet zal overstromen. Zo draagt AZ Sint-Lucas zijn steentje bij aan
een duurzame omgeving voor de Gentenaars.'
— Mathieu Massart, directeur facility en technieken

Ook architect Dieter De Clercq legde onlangs in de Geldmunt een groendak van 15,7 m² aan.

'Het beschermde pand tegenover het Gravensteen, beter bekend als de
'Veneziana', werd recent volledig gerestaureerd. Op een gerenoveerd deel,
bekleed met groen geglazuurde tegeltjes, hebben we een groendak geplaatst.
Een kleine oase die een ongelooflijke meerwaarde biedt voor de kantoren en
het terras die erop uitkijken.'
— Architect Dieter De Clercq

Extra beloning voor Gentenaars met intensief groendak

Voor de aanleg van een groendak krijgen Gentenaars 31 euro per vierkante meter, bedrijven

ontvangen 25 euro per vierkante meter, met een maximum van 25.000 euro per gebouw. Leg je

een extra dik groendak aan om meer regenwater te bergen, dan krijg je een extra ondersteuning

van 45 euro per vierkante meter, met een maximum van 50.000 euro per gebouw. Deze

zogenaamde intensieve groendaken hebben een minimale substraatlaag van 10 centimeter,

kunnen wandelpaden hebben en worden beplant met kruiden en grassen.

 

Ben je onzeker over de draagkracht van je dak, dan kan je vooraf ook een stabiliteitsonderzoek

aanvragen. Zo’n onderzoek vertelt je of je dak geschikt is voor een groendak. De Stad betaalt tot

250 euro per dak terug voor de kosten van zo'n onderzoek.

'Hoe meer groen, hoe beter we bestand zijn tegen de gevolgen van de
klimaatverandering. Groendaken vertragen de afvoer van regenwater van de
daken naar de riolering. Ze zijn ook goed om de opwarming van onze stad bij
hittedagen tegen te gaan. Als stadsbestuur willen we iedereen die een
groendak aanlegt hiervoor belonen.'
— Tine Heyse, schepen van Milieu, Klimaat en Wonen



OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte
stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de
tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk.
De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een
open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info
via www.stad.gent.

Contact

Joris Ganseman, kabinet Tine Heyse, tel. 09 266 54 34, joris.ganseman@stad.gent

Valérie De Prycker, Dienst Milieu en Klimaat, tel. 09 268 24 98, valerie.deprycker@stad.gent

Bevoegd

Voor meer informatie over de subsidies voor groendaken

Tine Heyse
Schepen van Milieu, Klimaat, Wonen en Noord-Zuid, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09
266 54 31,  
e-mail schepen.heyse@stad.gent
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