Kan stedelijke waterberging ‘het dak op’?
Het vinden van voldoende ruimte voor (tijdelijke) waterberging in de stad wordt steeds lastiger. Een mogelijkheid is om

waterberging te realiseren via het aanleggen van ‘groene daken’. Op 1 juli jl. organiseerde STOWA in Rotterdam, de groenedakstad bij uitstek, een symposium over de voors en tegens van deze oplossing.

Frans van de Ven van de TU Delft benadrukte dat je de
mogelijkheden van groene daken moet bekijken in het
licht van het specifieke watersysteem waarin ze worden
gerealiseerd. Hij plaatste een paar kritische kanttekeningen. Positieve effecten van groene daken als neerslagverlies en vertraging en demping van afvoerpieken, kunnen
volgens hem negatief uitpakken als de afvoerpieken van
groene daken meer gaan samenvallen met afvoerpieken
van de rest van het watersysteem. Daarnaast moet je groene daken tijdens droogte voorzien van water om uitdroging te voorkomen en de verkoelende werking te handhaven. Is het gewenst om dit met leidingwater te doen? Je
zult groene daken bovendien af en toe moeten voorzien
van meststoffen. Deze zullen naar de omgeving uitspoelen. Is dat toelaatbaar in het watersysteem, vroeg Van der
Ven zich openlijk af? Hij hield een pleidooi voor meer
onderzoek naar groene daken en constateerde dat de realisatie nu (te ver) voorloopt op het onderzoek.
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