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Biodiversiteit op groene daken
Waar staan we en waar gaan we naar toe.

Van groene daken naar
biodiverse daken
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Wat was de opdracht?
Centrale vraag: Wat kan een groen dak bijdragen
aan biodiversiteit?
Deelvragen:



Wat dragen verschillende typen groene daken bij aan
biodiversiteit?





Welke factoren zijn bepalend?
Over welke biodiversiteit hebben we het (karakteriseren)?
Hoe kan de bijdrage van groene daken aan biodiversiteit versterkt
worden?
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Hoe hebben we het aangepakt?

 In kaart brengen van beschikbare kennis.
 Concentreren op verschillende soortgroepen: planten,
insecten, vogels en bodemleven.

 Analyse.
 Wat zijn de witte vlekken?
 Hoe die aan te pakken?

 Gewenst einddoel: Roadmap voor natuurontwikkeling op daken.

(Concreet: beschrijving van

kwaliteitskader)
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Mindmapping als tool voor het maken van een checklist.
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Waar staan we nu in het proces?

 Visievorming
 Inventarisatie kennis biodiversiteit op groen daken
 Definiëren van de roadmap thema’s zijn benoemd
 Het beschrijven van een implementatieaanpak.
 De belangrijkste voorwaarden voor het succesvol
implementeren van innovaties zijn:

● het opstellen van een goed businessmodel en
● het organiseren van de samenwerking
(governance) en

● kennisuitwisseling.
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8
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14 vaatplanten, 3 insecten en 1 spin op het groendak van
basisschool De Achtbaan in Tiel
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Betekenis van de groene daken voor biodiversiteit

 Vegetatiesamenstelling → aantal aanwezige ongewervelden.
 Kruidendak (ZR-Tiel) → meer mogelijkheden voor insecten
dan het sedum dak van de R.K. basisschool de Achtbaan
(Madre et al 2013).



Jones (2002) → tussen de 8 en 54 soorten ongewervelden
op groendaken in Londen. De gevonden aantallen van 11 en
4 zitten nog in de lage ranges.

 Bij daken die recent zijn aangelegd, een lage variatie in

soort en dikte van het substraat hebben en een klein
oppervlak hebben zijn de aantallen lager dan bij daken met
een groot oppervlak, gevarieerd substraat en een hogere
ouderdom ( Jones et al. 2002; Scott Macivor & Lundholm
2011).

Andere factoren die van belang zijn voor
biodiversiteit op groendaken
 Gebruik grondsoort en zadenmengsels uit de directe
omgeving van het gebouw (lokale biodiversiteit)

 Stem inrichting en beheer af op omringende habitats
 Denk bij beheer en onderhoud aan verstoring van daknatuur (bijvoorbeeld broedseizoen vogels → zwarte
roodstaart)

Betekenis van de groene daken voor biodiversiteit

 Onderzoek aan bijen op sedumdaken wees uit dat vooral

grote soorten (hommels, honingbijen) profiteren, terwijl de
daken minder geschikt zijn voor kleine soorten (maskerbijen
en groefbijen) (MacIvor et al. 2014).

 Wat is nu de bijdrage aan de biodiversiteit in Tiel? Om
hier een goede uitspraak over te kunnen doen zou de
steekproef grootte moeten worden verhoogd (meerdere
inventarisatierondes verdeeld over de verschillende
seizoenen m.u.v. het winterseizoen) en zal een
inventarisatie van de insecten in de directe omgeving
moeten worden uitgevoerd om inzichtelijke te maken of de
groendaken een hotspot, stapsteen of sink vormen voor
insecten. Dit type onderzoek is nauwelijks uitgevoerd
in Europa (Williams et al., 2014; MacIvor and Ksiazek,
2015).

Waar rekening mee te houden bij aanleg
groene daken voor natuur?

Waar rekening mee te houden bij aanleg
groene daken voor natuur?

Handreiking biodiverse daken

 Vegetatie
 Fauna
 Substraat
 Voorzieningen
 Omgeving
 Beheer
 Technische infrastructuur
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Vegetatie
1)

Aanwezigheid van inheemse vaatplanten, struiken en waar mogelijk bomen.
Aanwezigheid van bomen op biodiverse daken is nog een nieuw
onderzoeksgebied.
2) Grassen horen er ook bij.
3) Kies voor variatie en zoveel mogelijk voor lokale plantengemeenschappen
(raadpleeg deskundige).
4) Relatie tussen de aanwezigheid van dezelfde bovenstaande vegetatietypen
in de directe omgeving op de grond. Bijvoorbeeld Eindhoven vegetatie op
het dak overeenkomstig met de vegetatie van de omgeving, vegetatie op
zandgrond.
5) Natuurlijke kolonisatie van lokale planten.
6) Oppassen voor invasieve soorten, bijvoorbeeld Buddleja, Salix. Verwijderen
in het onderhoud
7) Kans op te geringe zaadbronnen uit de omgeving.
8) Inzaaien of beplanten met uitgekozen plantensoorten.
9) Variatie van hoogten in vegetatie.
10) Verschillen in droog en nat gradiënt .
11) Aanwezigheid van paddenstoelen en mossen.
12) Monitoring volgens afgeleide richtlijnen van PGO’s (Particuliere
Gegevensbeherende Organisaties, zoals De Vlinderstichting, FLORON,
SOVON en Stichting EIS).
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Fauna
1) Aanwezigheid van wilde bijenhoningbijen, zweefvliegen, hommels,
(dag)vlinders, overige insecten.
2) Extra: het stimuleren van de specifieke bijdrage die biodiverse daken
kunnen leveren. Bestuivers vinden in het hedendaagse uitgeklede
Nederlandse landschap minder leefgebied. Bij de inrichting van
biodiverse daken zou daarom specifiek rekening gehouden moeten
worden met deze bedreigde groep. Ecologische groendaken kunnen
bijdragen aan de bescherming van bestuivers in het stedelijk gebied. Dit
is echt een ecologische meerwaarde!
3) Relatie tussen de aanwezigheid van dezelfde bovenstaande
faunagroepen in de directe omgeving op de grond.
4) Fouragerende vogels.
5) Broedende vogels, vb. zwarte roodstaart, vink, putter, witte kwikstaart,
kleine plevier en wilde eend.
6) Bodemfauna (meso), ook micro, onder andere bacteriën en schimmels.
7) Droog en natte fauna (juffers en libellen).
8) Aandacht voor plagen, muizen, ratten, muggen- of andere
insectenplagen.
9) Monitoring volgens afgeleide richtlijnen van PGO’s.
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Substraat, type en dikte
1) 1-6 cm: geen biodiverse daken.
2) 7-15 cm en meer: open structuur (puim, turf, lava).
3) Substraat dikker dan 15 cm geeft gelegenheid voor fauna
voor overwintering of overleving tijdens langdurige droogte.
4) Variatie in dikte is nodig voor een biodivers dak. Creëert
verschillen in microklimaat en vegetatie en dus meer
biodiversiteit.
5) Substraatkeuze is van bepalend belang voor de planten die
op het biodiverse dak moeten verschijnen, oriënteer je op de
directe omgeving. Commerciële producten met certificering,
pH, weinig voeding, water absorberend vermogen etc. Of
natuurlijke substraat van de directe omgeving.
6) Natuurlijke materiaal substraat enting met gecertificeerde
producten.
7) Grondgebonden daktuinopbouw.
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(Ecologische) Voorzieningen
1) Dood hout, stapels takken voor nesten schuilgelegenheden.

2) Plekken met stenen, gravel, voor snelle opwarming, voor
insecten.
3) Open zand.

4) Zorg voor natte plekken, kleine poel waarin langdurig water
achterblijft.
5) Habitatmuurtjes.

6) Nestkast/ Bijenhotel (solitaire)/ bijenkasten (honingenbijen).
7) Grindbed (voor sterns/scholeksters).
8) Webcam (betrokkenheid bewoners).
9) Weerstation.
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Omgeving
1) Omgevingswaarde, verbindingsafstand tot Stedelijk
Ecologische Structuur.
2) Stapsteen (afstand tot volgend groen dak en of
relevante habitats in de directe omgeving).

3) Hoogte.
4) Oppervlakte/ schaal/ grootte, ligging t.o.v. andere
gebouwen, microklimaat van invloed op biodiversiteit.

5) Zonexpositie/ zonuren.
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Beheer
1) Onderhoud-extensief groendak, max. 2x per jaar maaien/ afvoeren
bij voorkeur met sinus-techniek, door ecologische gecertificeerde
hoveniers. (Cursussen ontwikkelen)
2) Onderhoud-intensief biodivers dak, regelmatig verwijderen van niet
gewenste soorten (exoten).

3) Ecologisch beheer, o.a. in gedeelten maaien, niet alles in één
maaibeurt.
4) Chemische bestrijdingsmiddelen horen niet thuis op biodiverse
daken.
5) Geen kunstmest gebruik op biodiverse daken. Schrale versus rijkere
milieus. Voor bomen, struiken moet er voldoende aanvoer zijn van
organische stof voor onderhoud van het bodemleven en groei van
bomen en struiken. Groencompost kan voor benodigde extra voeding
zorgen.
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Technische, veiligheid voorzieningen.
1) Reliëf op het dak.
2) Waterbuffer Polderdak, afstroom vertraging van regenwater.
3) Verhoogde daklijsten, verhoogde ramen (lichtkoepels). zone
rondom koelunits.
4) Aanbrengen dood hout.
5) Aanbrengen open zand op draagpunten.
6) Luwte maken door een afscheiding.
7) Veiligheidssystemen.

8) Stabiele klimaatbestendige en drukvaste onderconstructie.
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Wat is de ecologische waarde van
groendaken?
Om hier een goede uitspraak over te kunnen doen is ons inziens
hier minimaal 1 jaarrond onderzoek voor nodig, waarin middels
een afgeleide BACI opzet elke maand wordt geïnventariseerd
welke flora en fauna nu gebruik maakt van groendaken.
Een jaarrond onderzoek zorgt ervoor dat de inventarisatie
verdeeld zijn over de verschillende seizoenen (ook het
winterseizoen), men onbevooroordeeld kijkt en daadwerkelijk
waarneemt wat er gebeurt en voorkomt op groendaken.
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Waar staat BACI voor?
BACI – Before and After Control Impact assessment.
Hierbij wordt velddata verzameld voor en na de
betreffende ingreep.
Tevens wordt op referenties plots waar geen ingreep
plaats vindt (de zogeheten ‘Control sites’) ook velddata
verzameld.
Op deze wijze krijgt men inzicht over een mogelijk
effect(en) van een initiatief op de betreffende
doelsoort(en).
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BACI toegepast op groendaken

 Meerdere replica’s van o.a. de volgende typen:
● Sedum daken.
● Grasdaken met kruiden.
● Mix van sedum en grasdaken met kruiden.
● Daken met struiken en/of bomen.
● Grind en/of bitumen daken (control sites).

 Niet alleen op de daken monitoren, maar ook op de

grond in de directe omgeving, om inzichtelijk te maken
of de groendaken een hotspot, stapsteen of sink vormen
voor met name fauna (insecten).
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BACI toegepast op groendaken

 Voor de monitoring van flora en fauna worden afgeleide
methodieken gebruikt van de PGO’s.

 Monitoring wordt uitgevoerd door professionals en
Citizen Science.

 Naast monitoring van natuurwaarden, ook:
● Temperatuur, neerslag, zonuren e.d. via
weerstation.

● Eventueel fijnstof. (Biomonitoring)
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Vervolg
1ste stap gezet voor
een roadmap voor de
aanleg van biodiverse
daken.

27

