
Gemeente Helmond 

betaalt mee aan uw groene dak!



Groene daken: duurzaam én kostenbesparend

Steeds meer mensen denken erover om een groen dak 

aan te leggen. Met ‘groene daken’ bedoelen we daken die 

voorzien worden van speciale beplanting, meestal in de 

vorm van geprepareerde zoden of kant en klare systemen 

bestaande uit mossen, vetplanten (sedum), kruiden en 

grassen. Groene daken hebben veel voordelen:

• Er stroomt minder regenwater naar het riool: de opvang 

 gebeurt voor een groot deel op het dak. Hierdoor is er 

 ook minder kans op wateroverlast in uw wijk.

• Groene daken werken verkoelend in de zomer en als een 

 deken in de winter. Deze isolatie bespaart energie en 

 zorgt voor minder CO2-uitstoot.

• Ze verbeteren de luchtkwaliteit doordat planten fijnstof 

 opnemen en CO2 omzetten naar zuurstof.

• De leefomgeving wordt groener en opwarming van de 

 stad wordt minder.

• Zonnepanelen werken beter, omdat groene daken 

 zorgen dat de panelen niet te heet worden.

• De duurzaamheid van gebouwen stijgt: onderliggende 

 dakbedekking gaat langer mee doordat groene daken 

 beschermen tegen UV straling.

Samengevat: groene daken zijn goed voor het milieu, 

ze zorgen voor een betere opvang van regenwater én ze 

leveren kostenbesparingen op.

Helmond klimaatneutraal in 2035

We hebben allemaal met de verandering van het klimaat 

te maken. De afgelopen tijd hebben we gemerkt hoe hevig 

de regenval kan zijn, maar in bebouwd gebied komen ook 

extreme hitte en droogte vaker voor. 

Het wordt dus steeds belangrijker om maatregelen te 

nemen om die klimaatverandering tegen te gaan. 

De gemeente Helmond heeft een ambitieuze doelstelling 

op dat vlak: in 2035 willen we als stad klimaatneutraal 

zijn. Samen met inwoners en bedrijven is daarom de 

Versnellingsagenda Duurzaamheid ontwikkeld, met daarin 

grote én kleine projecten die er samen voor moeten zorgen 

dat we die doelstelling ook echt gaan halen. 

Eén van de projecten is het stimuleren van de aanleg van 

groene daken.

Gemeente Helmond betaalt mee

De gemeente Helmond gaat de aanleg van groene daken 

daarom bevorderen. Helmonders die hun dak willen 

voorzien van groene beplanting kunnen aanspraak maken 

op een speciale subsidieregeling. De gemeente Helmond 

vergoedt maar liefst 50% van de aanlegkosten, tot een 

maximum van € 25,- per vierkante meter groen dak. 

Een eventuele bouwkundige inspectie wordt vergoed tot 

€ 250,-. Er is jaarlijks een beperkt budget beschikbaar, dus 

wees er snel bij: wie het eerst komt, die het eerst maalt!

Wanneer kunt u subsidie krijgen?

Hieronder staan de belangrijkste voorwaarden op een rij:

• Het gebouw waarop het groene dak wordt aangelegd, 

 staat in Helmond en is aangesloten op het riool.

• Het groene dak wordt zo aangelegd dat er significant 

 minder regenwater naar het riool stroomt.

• Het groene dak is minimaal 10 m² groot.

• De dakconstructie is geschikt voor de aanleg van een

 groen dak.

• De eigenaar van het gebouw geeft toestemming voor 

 de aanleg.

• Subsidie wordt aangevraagd vóórdat het groene dak 

 wordt aangelegd.

• Subsidie geldt voor bewoners, bedrijven en instellingen.



Hoe maak ik mijn dak groen?

Een groen dak kunt u laten aanleggen door een specialist. 

Of u plaatst het zelf. Hiervoor zijn bijvoorbeeld kant-en-

klare pakketten te koop. Op het internet is veel informatie 

te vinden over hoe u dat het beste aanpakt. Verder zijn 

er bedrijven en hoveniers die groendaken leveren of 

aanleggen. De kosten voor een groen dak variëren grofweg 

tussen € 25,- en € 50,- per vierkante meter, afhankelijk van 

het gekozen systeem en of u het zelf doet, of laat doen.

Dakconstructie

Het is verstandig om vooraf even goed te laten kijken naar 

uw dakconstructie. Niet ieder dak is op voorhand geschikt 

om er een groen dak op aan te leggen. 

Een groen dak weegt meer dan een gewoon dak, en de 

dakconstructie moet op dit extra gewicht berekend zijn.  

Voor aanleg van een groen dak is het raadzaam om een 

draagkrachtbeoordeling van het bestaande dak uit te laten 

voeren door een bouwkundig adviseur. Ook voor deze 

kosten kunt u subsidie krijgen. 

Extra subsidiemogelijkheden

Ook Waterschap Aa en Maas heeft een speciale 

subsidieregeling voor klimaatbestendige maatregelen. 

Wellicht zijn er zo mogelijkheden om de kosten voor de 

aanleg van uw groene dak nóg verder te verlagen. 

Meer informatie vindt u op de site van het Waterschap:

http://www.aaenmaas.nl/pagina/over-aa-en-maas/beleid/

klimaat.html

Duurzaamheidslening

De Duurzaamheidslening is een lening van de gemeente 

Helmond, met een aantrekkelijke rentekorting voor 

energiebesparende maatregelen in en aan uw woning. 

Het doel van de regeling is om de eigenaar/bewoner 

van een woning met een aantrekkelijke rente relatief 

eenvoudige bouwkundige maatregelen te laten treffen die 

leiden tot lagere energielasten, waardoor het wooncomfort 

en de waarde van de woning zullen stijgen. Ook uw deel 

van de investering voor uw groene dak kan gefinancierd 

worden via deze lening. Meer informatie vind u op:

https://www.helmond.nl/producten/Duurzaamheidslening

Subsidie aanvragen

Het aanvragen van subsidie kan eenvoudig door het 

invullen van het formulier dat u vindt op ons digitale loket. 

Hier vindt u ook meer informatie over deze regeling:

https://www.helmond.nl/producten/Groene-daken,-subsidie

Het ingevulde formulier e-mailt u naar de gemeente 

Helmond. U ontvangt dan zo snel mogelijk bericht van ons. 

Als uw aanvraag wordt goedgekeurd ontvangt u in bijna 

alle gevallen direct uw subsidie.

Meer informatie

De subsidieregeling kunt u vinden via deze link:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-85982.

html

Informatie over groene daken en een groot aantal andere 

duurzaamheidthema’s vindt u op de site:

www.allelichtenopgroen.nl

Contact

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met onze 

Station Helmond 
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medewerkers van het KlantContactCentrum van gemeente 

Helmond. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer: 

(14) 0492 of via e-mail: gemeente@helmond.nl 

Disclaimer

De tekst uit deze folder bevat informatie die ontleend 

is aan Nadere regels subsidie groene daken Helmond 

2016. Het gaat hier om een populaire weergave om de 

leesbaarheid te vergroten. Aan deze tekst kunnen geen 

rechten worden ontleend. De Nadere regels subsidie 

groene daken Helmond 2016, zoals vastgesteld en 

gepubliceerd bevatten in geval van discussie de enige juiste 

tekst.


