Samen voor een groene stad!
Combinatie met andere regelingen
Je kunt een groendak combineren met afkoppelen van de regenpijp. Let op: je krijgt voor
hetzelfde dak voor één van de twee toepassingen subsidie. Je kiest dus voor de subsidie
om af te koppelen óf voor de subsidie voor een groendak.

Maak een airco
van je dak!
Informatie over subsidie voor een groendak

Overige subsidies en adviezen
Er zijn nog meer groene maatregelen waarvoor de gemeente Nijmegen en ook Waterschap
Rivierenland subsidies beschikbaar stellen. Kijk voor groene subsidies van de gemeente
op www.nijmegen.nl/diensten/subsidies/. LET OP: Het gebruik van andere
subsidiemogelijkheden moet bij de aanvraag bij de gemeente worden gemeld.
Het combineren van subsidieregelingen van verschillende instanties heeft effect
op de hoogte van het subsidiebedrag.
Op www.hohohoosbui.nl lees je alles over de subsidies en de voorwaarden van
het waterschap. Het waterschap verleent alleen subsidies wanneer minimaal twee
huishoudens sámen aan de slag gaan.
Wanneer je je huis energiezuiniger en duurzamer wilt maken kun je terecht
bij het Loket Duurzaam Wonen. Ook voor advies op maat. Kijk op
www.duurzaamwonenplus.nl voor de benodigde informatie.

In het kort
•

Een groendak heeft alleen maar voordelen!

•

Voor de aanvraag van de subsidie ga je naar https://www.nijmegen.nl/
diensten/subsidies/subsidie-groendaken-en-groengevels/

•

Wanneer het subsidieplafond is bereikt moet je wachten tot het nieuwe jaar.
Je komt dan op een wachtlijst en ontvangt in het nieuwe jaar bericht.

•

Voor persoonlijk advies kun je terecht bij het waterservicepunt@nijmegen.nl.

•

Kijk voor nog meer maatregelen die je kunt nemen om je tuin of buurt groener
te maken op de website van De Bastei over de campagne Operatie Steenbreek:
Stenen eruit, GROEN erin! debastei.nl/steenbreek.

www.debastei.nl/steenbreek
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Subsidie voor groendak? Doen!
Heerlijk koel en prettig voor iedereen

Een groendak gaat twee keer zo lang mee als een gewoon dak. Een groendak houdt regenwater vast en daardoor raakt het riool minder belast. Een groendak draagt ook bij aan een
betere luchtkwaliteit, want het groen neemt CO2 op en vangt fijnstof af. Bovendien zorgt
een groendak voor koelte, je maakt van je dak een airco! Heerlijk met warme dagen. Heb je
zonnepanelen? Het rendement van de panelen neemt toe met groen op je dak. Kortom: een
groendak heeft alleen maar voordelen!
Hoe meer groene daken, hoe meer groen in de stad, hoe koeler het blijft en dat is wel zo
prettig bij tropische dagen. Want wist je dat het in een warme zomernacht zo’n 7 graden
warmer is in de versteende binnenstad dan daarbuiten? Daarnaast is een groendak fijn voor
vogels en vlinders.
De gemeente Nijmegen stelt subsidie beschikbaar voor het aanleggen van groene daken.
Zowel voor nieuwe daken als bestaande daken. Aan de slag!

Type dak en subsidie

De hoogte van de subsidie hangt af van het type groendak dat je kiest

Maximale bedragen
Beschik je over een eigen huis dan krijg je maximaal 2500 euro
subsidie. Voor Verenigingen van Eigenaren, bedrijven en
woningbouwcorporaties is de maximale subsidie 25.000 euro.
Controleer wel van tevoren of de dakconstructie geschikt is voor
een groendak. Een bouwkundig adviesbureau kan je hierbij
helpen.

Advies op maat
De adviseur van het Waterservicepunt kan ter plekke advies
geven over de mogelijkheden voor het vergroenen van je dak.
En hij kan helpen bij het aanvragen van de subsidie. Wil je een
afspraak met de adviseur? Stuur dan een mail naar
waterservicepunt@nijmegen.nl.

Subsidie aanvragen
Ga naar https://www.nijmegen.nl/diensten/subsidies/
subsidie-groendaken-en-groengevels/. Log in met je DigiD
en vul het formulier in. Zorg dat je de benodigde bijlagen upload
en meestuurt.
Je kunt via dit formulier ook subsidie aanvragen voor een verticale tuin of geveltuintje. Voor nog meer groen rond jouw huis!

Een extensief groendak heeft geen on-

Een intensief groendak vraagt om onder-

derhoud nodig. De planten bestaan alleen
uit mossen, vetplanten, kruiden en gewassen. Dit type dak moet minimaal 25
liter water per m2 op kunnen slaan. Kies
je voor een extensief groendak dan krijg je
maximaal 30 euro subsidie per m2.

houd en lijkt op een tuin. Je plant struiken,
grassen en kruiden en misschien zelfs
bomen. Ook paden, terrassen en een
vijver zijn mogelijk. Dit type dak slaat minimaal 50 liter per m2 op. Voor een intensief
groendak ontvang je maximaal 50 euro
subsidie per m2. Voor dit type dak heb je
een omgevingsvergunning nodig.

Alle informatie over de subsidie en voorwaarden vind je terug op
de website van de gemeente: www.nijmegen.nl.
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