“Groene” daken voorlopig alleen mét subsidie interessant voor consument
Met name onder bewoners van grotere woning zijn ‘groene’ daken populair
Rotterdam – 21 september. De gemeenten Den
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Potentie is er, maar subsidie is vooralsnog een voorwaarde om consument in beweging te krijgen
De Almeerse PvdA wil in Almere een miljoen bomen gaan plaatsen op woningdaken. Ook zijn er steeds meer
gemeenten (o.a. Den Haag, Rotterdam en Groningen) die aan particulieren subsidie verstrekken voor de aanleg
2

van een ‘groen’ dak (gras, mos, vetplanten, struiken). Deze subsidie varieert tussen de € 25 en € 30 per m . De
2

aanleg van een (extensief) ‘groen’ dak kost gemiddeld € 45 m *. Hiermee vergoedt de overheid middels subsidie
2

dus maximaal 67% van de kosten per m . Momenteel heeft 2% van de woningeigenaren met een (deels) plat dak
reeds een ‘groen’ dak.
Van de huishoudens die nog geen ‘groen’ dak hebben, zegt 2% gebruik te willen maken van de
overheidssubsidie indien deze in zijn/haar gemeente zou worden aangeboden. Naast deze groep is er nog een
groot deel (25%) dat misschien van de subsidie gebruik wil maken. Redenen van deze twijfelaars hebben met
name te maken met behoefte aan meer informatie over het aanleggen van een ‘groen’ dak, inzicht in de
definitieve kosten en het feit dat men rekening moet houden met de wensen van hun V.v.E. Deze redenen duiden
er vooral op dat consumenten nog onbekend zijn met de voor- en nadelen van ‘groene’ daken. Hierdoor hebben
de subsidiemogelijkheden en overheidscampagnes omtrent ‘groene’ daken momenteel nog vooral een
bewustwording- en aanjagerfunctie.
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* Vraagstelling is alleen voorgelegd aan eigenaren van woningen met (deels) een plat dak.

Met name eigenaren van de grotere huizen zien ‘groene’ daken subsidie zitten
Opvallend is dat woningeigenaren van de grotere woningtypen (2-onder-1-kap en vrijstaande huizen)
bovengemiddeld geïnteresseerd zijn in (de subsidieregeling voor) ‘groene’ daken. Bijna 1 op de 20 (4%) van de
eigenaren zegt gebruik te willen maken van de subsidieregeling, wanneer zijn of haar gemeente deze zou
2

aanbieden (tegen € 30 per m ). Hiernaast zegt nog 30% misschien gebruik te willen maken van de regeling. Toch
blijkt ook onder deze groep de subsidie een belangrijke impuls. Zonder de subsidie zegt namelijk 50% van beide
groepen het niet langer interessant te vinden een ‘groen’ dak aan te (laten) leggen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
USP Marketing Consultancy
Drs. Martijn Verschoor
Telefoon: 010-2066900
E-mail: verschoor@usp-mc.nl
Internet : www.usp-mc.nl
Technische verantwoording
USP Marketing Consultancy onderzoekt iedere maand, middels het continue onderzoek de WoonOmnibus,
woontrends en woongedrag. Organisaties en klanten van USP hebben elke maand de mogelijkheid vragen in de
WoonOmnibus mee te laten lopen om zaken van tactische aard in kaart gebracht te krijgen. Voor meer informatie
over de WoonOmnibus kunt u contact opnemen met Florens van der Gaag (gaag@usp-mc.nl / 010-2066900).
Het veldwerk betreffende de cijfers uit dit persbericht is verricht in de maanden mei, juni en juli 2009 onder ruim
1.200 consumenten uit het consumentenpanel DeelUwMening.nl.
De cijfers zijn gewogen naar CBS-standaarden op basis van leeftijd en inkomen. De vraagstelling die ten
grondslag ligt aan dit persbericht is als volgt geweest en is alleen voorgelegd aan woningeigenaren met een
(deels) plat dak:
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Een ‘groen dak’ kost per m ongeveer € 45 en is vrij eenvoudig (zelf) aan te leggen. Steeds meer gemeenten
2

verstrekken momenteel aan huiseigenaren en huurders tot € 30 subsidie per m , waardoor het de consument
2

uiteindelijk € 15 per m kost (€ 45 - € 30 = € 15). Een groen dak levert verder een besparing op uw energienota

op, heeft een waardeverhogend effect op uw woning en gaat langer mee dan normale dakbedekking, waardoor
2

ook deze € 15 per m kunnen worden terugverdiend. Verder zorgt een ‘groen dak’ voor een betere geluidswering
2

(geluidsoverlast neemt af) en levert een ‘groen dak’ een positieve bijdrage aan het milieu/klimaat (CO uitstoot
neemt af). Nadeel kan zijn dat lekkages lastiger en duurder zijn om te verhelpen.
-

Stel: uw gemeente gaat ook bovenstaande subsidie verstrekken, zou u hier dan gebruik van maken?

De gebruikte definitie van een (extensief) groen dak is in dit onderzoek als volgt geweest:
Een groen dak is een dak dat bedekt is met vegetatie en begroeiing. Het dak kan bijvoorbeeld bedekt worden met
gras, mos, vetplanten, struiken, etc.
* Noot
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Kosten extensief ‘groen’ dak per m volgens de gemeente Rotterdam:
http://www.rotterdam.nl/smartsite2198164.dws

