‘Vooral in sterk versteende delen van de stad is dan winst te
behalen. Ik verwacht dat er met corporaties best afspraken
zijn te maken om probleemgebieden aan te pakken op het
gebied van klimaatadaptatie.’ Juist met zulke grote partijen
als woningcorporaties is het aantal groene daken snel flink
uit te breiden. ‘Dan zijn er echt kilometers te maken,’ zegt
Heleen Mees. ‘Dat geldt ook voor afspraken met eigenaren van
winkelcentra, die vaak ook veel platte daken hebben waarop
van alles mogelijk is. Een aantal is al groen, maar dat kan
verder worden uitgebreid. Dan kan het opeens heel snel gaan.’
Een stad als Chicago voert weer een ander beleid. Hier zijn
groene daken niet verplicht, maar wie een bouwaanvraag
indient voor een gebouw met een groen dak krijgt de
vergunning om te bouwen sneller dan voor een gebouw zonder
groen dak. In Londen is de regelgeving het minst vergaand.
Hier moet een bouwer uitleggen waarom hij geen groen dak in
zijn plan heeft opgenomen. De verdere behandeling van deze
regel verschilt verder in de 33 boroughs die de stad rijk is.

Vogels en bijen

Nieuwe fase voor groene
daken in Rotterdam

In Nederland is Rotterdam het langst bezig met het ontwikkelen

Rotterdam probeert op meerdere manieren het aanleggen

een grote rol spelen.’ Naarmate haar onderzoek vorderde is

van groene daken te bevorderen. Met een subsidieregeling

Heleen Mees steeds meer overtuigd geraakt van de noodzaak

bijvoorbeeld, zodat het financieel extra aantrekkelijk wordt

van groene daken. ‘Groene daken werken verkoelend in de zomer

een groen dak aan te leggen. Het gemeentelijk vastgoed wordt

en geven de stad een vriendelijker gezicht: het is aangenamer op

daar waar mogelijk voorzien van een groen dak. Ook op het

groen te kijken, dan op een uitgestrekte vlakte bitumen. En het is

vastgoed van derden, zoals woningcorporaties en bedrijven,

ook goed voor de natuur in de stad: voor de vogels en voor de bijen.

wordt het aanleggen van groene daken gestimuleerd. “De

Bij nieuwbouw zijn de daken ook toegankelijk te maken, waardoor

afgelopen jaren was de subsidieregeling een groot succes,

ze kunnen dienen als tuin en openbaar groen.’

van beleid voor groene daken. De subsidies zijn hier hoog, er is
veel budget voor. ‘In Rotterdam is ook de waterbergingsopgave
omvangrijk,’ legt Heleen Mees uit. ‘Groene daken kunnen daarin

inmiddels ligt er zo’n 150.000m2 groen dak“, aldus Paul
van Roosmalen, programmanager Groene Daken bij de

Het mooist zou nog zijn om de groene daken te combineren

gemeente Rotterdam, ‘Eind 2014 loopt de subsidieregeling

met andere duurzame prioriteiten, zoals het aanbrengen

af. De komende jaren zullen we de aanleg van groene daken

van zonnecollectoren en verdergaande voorzieningen voor

op andere manieren stimuleren en faciliteren. Daarbij kijken

waterberging en het tegengaan van hittestress. Heleen Mees:

wij zowel naar de resultaten die bereikt zijn in Rotterdam,

‘In Basel zijn ze al heel ver met het ontwikkelen van de juiste

als naar de effecten van maatregelen in andere steden. Ik

combinatie van zonnepanelen en groene daken, en met het

verwacht dat de voordelen van groene daken door steeds meer

ontwikkelen van zaden die op het dak ontkiemen en vervolgens

Rotterdammers gezien worden en het aantal meters groene

en eigen ecosysteem creëren. Dat soort slimme innovaties

daken ook zonder een subsidieregeling verder groeit.”

ontstaat door de verschillende actieve marktpartijen.’

Paul van Roosmalen
werkt sinds zijn studie aan de TU Eindhoven, met een
tussenstop als docent Engels in Ecuador, bij de gemeente
Rotterdam als projectleider voor bouwkundige projecten.
Thans is hij ook programma-manager begroeide daken bij
de gemeente Rotterdam.
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