
 

 

BIJDRAGE AANLEG FUNCTIONEEL GROENDAK 

Een functioneel dak is een beleving 

Door daken te zien als een uitbreiding van gebruiks-
oppervlakte, gaat een wereld aan mogelijkheden open. Of 
u nu gasten ontvangt, een tuin aanlegt of allebei: een 
multifunctioneel dak biedt letterlijk en figuurlijk een 
verrassend perspectief!  

Het levert het nodige comfort op 

Het dak benutten is prettig, zowel op het dak als in het 
gebouw. Zo verlaagt een multifunctioneel dak met be-
groeiing en/of waterberging de binnentemperatuur op 
warme dagen en dempt een zachter oppervlak omgevings-
geluid. 

Besparen op energiekosten 

Het dak leent zich uitstekend voor het duurzaam opwekken van energie. Dat kan aanzienlijk schelen op de energie-
rekening. Door (ook) begroeiing toe te passen, wordt bovendien de levensduur van het dak verlengd.  

Een goede uitstraling naar buiten 

Door bij het aanleggen van een recreatieruimte ook direct te denken aan energie, begroeiing en wateropslag, is het dak 
niet alleen bruikbaar maar ook ecologisch verantwoord. Dat is aantrekkelijk voor zowel gebruikers als omwonenden!  

Aanvullende informatie kunt u vinden via de website www.multifunctioneledaken.nl 

Voorwaarden bijdrage: 

- Het groendak dient te voldoen aan:  
o NTA 8292 (NEN).  
o Meerlaags begroeid daksysteem, wat voldoet aan de een waternorm van 40 mm waterberging (40 liter 

waterberging per vierkante meter groendak). 
o De bergende voorziening dient na 48 uur weer volledig beschikbaar te zijn, waarbij het debiet van 2,3 l/s/ha 

niet wordt overschreden.  

- Minimaal 75% van al het dakoppervlak op de kavel (woning en overige bebouwing, gemeten vanaf de daklijst) wordt 
voorzien van een groendak. 

- De gemeente Enschede betaalt uitsluitend aan de kavelkoper. Nota’s van de deskundige die rechtstreeks aan de 
gemeente Enschede worden verstuurd worden niet in behandeling genomen. 

- De ingediende nota’s moeten voorafgaand aan de deskundige zijn voldaan door de kavelkoper. 
- De gemeente Enschede toetst aan de hand van de nota of de werkzaamheden goed en zorgvuldig zijn verricht. 
- De eenmalige vergoeding bedraagt € 2.000,--. 
- Alle kosten boven de maximale bijdrage komen voor rekening van de kavelkoper. 
- Bij het indienen van de nota’s dient u tevens een kopie van uw eigen bankpas of rekeningafschrift mee te sturen. 
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Wat moet u doen voor een bijdrage groendak? 

- U dient uw verzoek, binnen 3 maanden na realisatie van 
uw woning, aan te vragen via Bureau Kaveluitgifte. 

- Bij uw aanvraag een kaartje voegen met de bebouwing 
op de kavel, inclusief oppervlak van de bebouwing. 

- Bij uw aanvraag een kaartje voegen met bebouwing die 
is  voorzien van een groendak. 

- Documentatie waaruit blijkt dat het systeem voldoet aan 
gestelde eisen. 
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