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Symposium groene daken
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Hoe gaan waterschappen om met
waterberging op groene daken?
2010
• Telefonische inventarisatie (H2O nr.13, juli 2010)
• Bijna helft waterschappen had geen richtlijn voor
waterberging op begroeide daken voor
‘watercompensatie’
• Meest genoemde redenen om niet mee te rekenen:
technische en juridische onzekerheid over
beschikbaar zijn en blijven van waterberging op
begroeide daken
• Grote diversiteit in beleid gaf ontwikkelaars geen
eenduidig signaal of stimulans, wat aanleg begroeide
daken remt

Hoe gaan waterschappen om met
waterberging op groene daken?
sinds 2010
• Werking begroeide daken verder onderzocht
ook door praktijkmetingen in Nederland
• Modelberekeningen hydrologische effecten op
niveau van perceel, straat en wijk
• Nieuwe inzichten
2016
• Vraag of/hoe beleid waterschappen voor begroeide
daken is gewijzigd
• STOWA heeft begin 2016 opnieuw telefonische
inventarisatie laten uitvoeren
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excl. Waterschap Blija Buitendijks
Waterschappen Zeeuwse Eilanden en Zeeuws-Vlaanderen zijn in
2010 samengenomen i.v.m. aanstaande fusie per 1 januari 2011
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En verder
• Veel waterschappen stimuleren aanleg groene
daken, omdat dit past in algemene beleid van de
klimaatbestendige stad
• Aantal (fusie)waterschappen geeft aan dat beleid in
ontwikkeling is, met ook specifiek aandacht voor
groene daken; meer duidelijkheid over effecten
daarbij wenselijk
• Ook nadrukkelijker aandacht voor andere effecten
groene daken, zoals vermindering riooloverstorten
en afvoer RWZI in gemengd gerioleerde gebieden
• Waar staan we in 2021?

