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Van dak naar restaurant
Is het telen van groenten op daken,
midden in de stad, een economisch
haalbare kaart? Nou en of. Canadees
onderzoek wijst uit dat er nauwelijks
verschil is tussen het telen van groenten
op daken en in de vollegrond. Alleen de
schaal is wat kleiner.

Een universiteitsrestaurant ‘gevoed’ door een biologische tuin op het
dak terplekke. Founding Father professor Tom Hutchinson was misschien
wel een van de eerste moderne stadsboeren ter wereld. Hij stichtte op
het uit de jaren tachtig daterende groendak van de Trent University
in Ontario, Toronto (Canada) een van de eerste officiële daktuin
bouwlocaties. De groenteproducten van het dak vinden hun weg naar
het universiteitsrestaurant en de universiteitswinkel. Dat was echter
niet het eerste ideaal van de sinds kort gepensioneerde Hutchinson.
Hij wilde de 30 á 40 verschillende soorten groenten die hij op het dak
kweekte verdelen onder daklozen, vegetarische cafés, hedendaagse
gaarkeukens en andere initiatieven ten behoeve van behoeftigen.
Dat is hem dus niet helemaal gelukt.
Hoewel de universiteitsdaktuin dit mogelijk wel doet vermoeden, deed
Hutchinson géén onderzoek naar daktuinbouw. Hij wilde anno 1995
vooral weten hoe luchtvervuiling, smog en het gat in ozonlaag de groei
van groenten beïnvloeden.
Het was zijn student en promovendus Robin Kortright die enkele jaren
later wél aan de hand van dit dak een bijdrage heeft geleverd aan
onze kennis van daktuinbouw. Kortright plantte hier veertien veel
geteelde groentegewassen, verrichtte talloze metingen en concludeerde
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‘Hier zien we hoe we ongebruikte
ruimten kunnen gebruiken voor
productiedoeleinden’
vervolgens ‘dat daktuinbouw zeer waarschijnlijk géén
commerciële concurrent zal worden van de gangbare
vollegrondstuinbouw’. Hij refereerde hier echter vooral aan de
oppervlaktebeperking van daktuinbouw. ‘Anderzijds’, zo schreef
Kortright verder, ‘wijst het onderzoek uit dat de condities op het dak
nauwelijks verschillen van die op de grond, waardoor geconcludeerd
mag worden dat kleinschalige daktuinbouw zeker haalbaar is.’
Overigens doet het dak anno 2012 wel volledig dienst als leer- en
onderzoekslocatie voor de studenten Voeding en Landbouw. Of in de
woorden van Hutchinson: “De daktuin laat ons zien hoe we ongebruikte
ruimten kunnen gebruiken voor productiedoeleinden.”

Renovatie
Vanwege de slecht werkende drainage moest de 1.400 m2 grote daktuin
in 2009 worden vernieuwd. De oude dakopbouw bestond uit een
drainagelaag van grind, een zanderige bodem en begroeiing. Op verzoek

van de universiteit is de bestaande bodemlaag hergebruikt en
verrijkt met grove natuurlijke mineralen om zo de beluchting
en draineringscapaciteit te verhogen. Door het gebruik van grind zijn
begroeiingsvrije zones gecreëerd langs de dakdetails, om deze te
vrijwaren van mogelijke schade als gevolg van begroeiing en mos-
vorming. Om het dak wat meer structuur te geven zijn tevens looppaden
aangelegd en watertappunten. Het centrum van de tuin rond de schoorstenen is beplant met inheemse planten en de buitenstroken vormen
de dakgroententuin.
De dakbedekking zelf is voorzien van een lekdetectiesysteem, een
tremlar-membraan, een wortelfolie WSF40 van ZinCo, een scheidingsvlies
ZinCo TGV 21, een drainagemat ZinCo Floradrain FD40 en een filterdoek
ZinCo TG. Zo is de oude dak(groenten)tuin weer helemaal bij de tijd.
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