Slim stapelen
op het dak
Sinds de totstandkoming van de Green
Deal Groene Daken in september 2014 zijn
er grote stappen voorwaarts gezet in de
ontwikkeling van groene daken. Zo zijn
de prestaties van een groen dak helder in
kaart gebracht, is er meer variatie in de
vegetatie, schrijdt de techniek voort, en
worden groene daken steeds meer een
instrument in de verduurzaming van onze
planeet. Een update.
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ij de start van fase 1 in 2014 tekenden twaalf partijen de Green Deal Groene Daken. Inmiddels zijn
38 partijen aangesloten. Recentelijk waren dat de
provincie Overijssel en het burgerinitiatief Grachten
van Smaragd, dat de woonboten in Amsterdam wil vergroenen. “Het begon met Sedum-matten en nu gaan we steeds
meer toe naar multifunctionele daken”, vertelt Anne-Marie
Bor van NextGreen, procesbegeleider van de Green Deal
Groene Daken (GDGD). “Zo kennen we niet alleen groene
daken, maar ook blauwe daken met ingenieuze systemen
voor waterberging, gele daken voor zonne-energie en rode
daken die een gebruiksfunctie hebben. Als we de verschillende functies slim stapelen, door bijvoorbeeld blauw, groen
en geel op één dak toe te passen, is de opbrengst daarvan
veel groter dan los van elkaar. Dat levert veel meer winst op.
Deze ontwikkeling stimuleren wij vanuit de GDGD.”

KLIMAATOPGAVE
De rol van groen is veranderd, stelt Egbert Roozen, voorzitter van de GDGD en directeur van de VHG, de branchevereniging van ondernemers in het groen. “Tien jaar geleden
was groen vooral decoratie van huis, tuin en openbare ruimte. Nu speelt groen, en met name groene daken, een steeds
belangrijkere rol op het gebied van klimaat, wateropvang,
hittestress, luchtkwaliteit, biodiversiteit, gezondheid en
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welbevinden. Groene daken anno nu dragen bewezen bij aan
de klimaatopgave waar Nederland voor staat. Bij nieuwbouw

is groen niet langer de sluitpost, maar een van de uitgangspunten. Daarbij gaat het niet alleen om planten, maar ook
om struiken, bomen en zelfs bollen.”
Roozen verwijst naar enkele aansprekende voorbeelden: “In
Utrecht komt Wonder Woods tot stand: twee torens waarvan
de gevels zijn beplant met bomen. In Eindhoven wordt de
Trudeau Toren ontwikkeld, bestemd voor woningbouw,
waarvan de gevels worden voorzien van een verticaal bos.”
Dergelijke projecten roepen beelden op van futuristische
plaatjes, maar: “Het is geen toekomst meer, dit doen we nu
al.” Roozen is enthousiast over de weg die nu met groene
daken is ingeslagen. “Er liggen mooie maatschappelijke
uitdagingen die we hiermee kunnen invullen.”
Groenbedrijf Van der Tol uit Amsterdam is een van de partners in de Green Deal. Van der Tol is gespecialiseerd in groene oplossingen om steden ‘groener, gezonder en leefbaarder
te maken’. Het bedrijf maakt al zo’n dertig jaar daktuinen.
Daarbij ligt de focus niet alleen op de groene invulling, maar
ook op de techniek eromheen, vertelt commercieel directeur
Aart Veerman. “Groen heeft extra waarde gekregen, zeker in
combinatie met de techniek. Bij waterberging gaat het niet
alleen om groen, maar ook om het systeem en de techniek
daaromheen. We werken nu toe naar systemen die zo ontworpen zijn dat er helemaal geen regenwater meer naar het
riool gaat. Dat vraagt kennis van civiele techniek.”
Hij spreekt in dit verband van ‘groen engineering’. Tegelijkertijd blijft kennis van groen ook belangrijk, en dan met
name van de prestaties van producten. “Hoeveel water
kunnen welke planten opnemen? Hoe lang duurt het voordat het water verdampt is? Als we de prestaties van producten concreet maken, hebben we een nog beter verhaal te
vertellen. Kwekers kunnen gerichter produceren om bij te
dragen aan verduurzaming. Tuincentra kunnen die informatie meenemen in de verkoop aan consumenten, zodat
ook burgers een bijdrage kunnen leveren. Dat helpt allemaal
om de transitie naar een duurzamere, groene leefwereld te
versnellen.”
Veerman hoopt over zo’n 25 jaar ‘in Teletubbieland te
wonen’. “Dan zijn groene daken en groene gevels hopelijk
gemeengoed, gaat het goed met ons klimaat en met ons welzijn en welbevinden.” Voor nieuwbouw vordert dit gestaag,
bestaande bouw is nog een uitdaging. “We zullen woningbouwcorporaties en huiseigenaren moeten overtuigen door
alle voordelen te stapelen, zodat duidelijk wordt hoe zij van
groen kunnen profiteren.”

NIEUWE NORMAAL
Ook de Dutch Green Building Council (DGBC), maatschappelijke organisatie voor duurzaam bouwen en vastgoed,
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Facts and Values
Groenblauwe Daken
Slim ingerichte groene daken hebben veel voordelen. We noemen ze multifunctionele daken. Ze zorgen voor winst
voor waterschappen, gemeenten, gebouweigenaren, gebruikers, buren, verzekeraars en hypotheekverstrekkers.
Over het samen stapelen van winst op het dak gaat de Green Deal Groene Daken. We zetten de dakprestaties op een rij.
Technisch en financieel

tot 4 °C koeler

Water

tot 26% lagere kosten
voor aanleg en onderhoud

Biodiversiteit

Gezondheid

Energie

4 - 8% waardestijging
van pand

verdubbeling van
levensduur van dak

75% energiebesparing
voor airco *

meer punten
bij gebouwlabels
BREEAM, GPR
en LEED

tot 2 °C koeler
in omgeving

natuurbeleving
40 seconden kijken
verbetert concentratie

6% meer energie

60 - 150 mm bui, ofwel
60 - 150 liter per m2
water bergen**

bonus:
meer biodiversiteit
onder zonnepanelen

45 - 70%
neerslag verdampt

3 dB minder geluid
weerkaatst

€ 5,- per m2 besparen
op zuivering in 40 jaar

bonus:
meer
gebruiksruimte

tot 50%
minder
riooloverstort

1 dag eerder
uit ziekenhuis

200 gr fijnstof
afvangen per m2 ***

bonus:
anticipeer op neerslag,
droogte of hitte met
micro-watermanagementsysteem

bonus:
water opslaan
voor tuin of toilet

Prestaties
groene daken
concreet

tot 30% minder
pijnstillers

tot 2 kilo
groenten en
fruit per m2

10 dB minder geluid
van buiten
bed & breakfast
voor vlinders,
bijen en vogels

leefgebied als
compensatie
voor bouwprojecten

bonus:
bijdrage aan regionaal
ecologisch netwerk

* bij oudere minder goed geïsoleerde daken (voor 1987)

Meer
biodiversiteit?

** bij bestaande bouw maximaal een 100 mm bui oftewel 100 liter per m2
*** met een natuurdak of grasdak

Kijk in de Handreiking
Natuurdaken op
greendealgroenedaken.nl
voor de kansen en aanpak
op jouw dak

Draagt bij aan de volgende Sustainable Development Goals

Groene daken voor
wateropgave binnen
klimaatadaptatie
u Ze houden regenwater vast (waterberging) en zorgen voor
verdamping. Hierdoor komt er minder water in het riool
en bij de afvalwaterzuivering bij een gemengd rioolstelsel.
Gemiddeld valt er zo’n 850 mm regen per jaar.
u Ze verminderen de piek in het riool bij een stortbui.
Deze vertraagde afvoer zorgt voor spreiding van waterafvoer naar het riool, en vermindert wateroverlast op straat.
Het aantal stortbuien van 60 - 120 mm per uur neemt
jaarlijks toe.

Kosten en waterwinst
van 4 typen groene daken
SEDUMDAK
Beter uitzicht, enige waterberging en -verdamping,
slim te combineren met zonnepanelen
Substraatlaag
Planten

40 - 80 mm
vetplanten, droogteminnende kruiden,
grassen en vaste planten
Gewicht
40 - 80 kg per m2
Onderhoud
1 - 2 keer per jaar
Kosten (incl. btw) € 35,- tot € 80,- per m2
Waterberging
15 - 24 l/m2
Waterverdamping 45%

u Vanwege de vermindering van afvoerpieken in het riool,
is er ook minder kans op riooloverstort. Hierdoor blijft het
oppervlaktewater schoner, wat gezonder is voor planten,
dieren en mensen, en kosten bespaart. Zonder groene daken
komt 5,5% via de overstort in het oppervlaktewater. Met
groene daken is dit 2,2% van de jaarlijkse hoeveelheid regen.

NATUURDAK
Lokale biodiversiteit behouden, versterken en
uitbreiden

drainagelaag is al dan niet met watermanagementsysteem.

80  200 mm, variërend
in hoogte en samenstelling
bomen, struiken, kruiden, grassen en
vaste planten, bij voorkeur inheems
Gewicht
100 - 300 kg per m2
Onderhoud
1 - 3 keer per jaar
Kosten (incl. btw) € 50,- tot € 100,- per m2
Waterberging
20 - 50 l/m2
Waterverdamping 50 - 60%

Green Deal Groene Daken

TUINDAK

Binnen de Green Deal Groene Daken werken bedrijven,

Planten
Substraatlaag
Gewicht
Onderhoud
Kosten (incl. btw)
Waterberging
Waterverdamping

De mate waarin groene daken water bergen, verdampen
en vertragen hangt af van hun ontwerp. Zoals de hoogte
van de substraatlaag, de beplanting en of er een extra water-

gemeenten, waterschappen, financiële partijen en kennis
instellingen samen om de duurzame voordelen van groene
daken beter te benutten. De partners ontwikkelen succesvolle
routes voor opschaling, zoals belastingvoordelen, betere gebouwlabels en korting op hypotheekrente. We willen voorjaar 2019
door als onafhankelijk landelijk platform multifunctionele daken.

Substraatlaag
Planten

Verblijven, spelen en ontmoeten
Gazon, vaste planten, heesters en bomen
150 - 400 mm
200 - 600 kg per m2
4 - 10 keer per jaar
€ 80,- tot € 250,- per m2
30 - 90 l/m2
55 - 65%

Deze factsheet is samengesteld door Green Deal Groene Daken

STOWA / COP Meten en Monitoren Groenblauwe Daken.

Meer informatie
Doe mee en ontgin met ons het daklandschap:
www.greendealgroenedaken.nl
Meer over hoe de waarde van het dak te vergroten:
www.multifunctioneledaken.nl
Alle bronnen van deze Facts & Values:
www.greendealgroenedaken.nl/facts-values

Green deal
GROENE DAKEN

GROENBLAUW DAK
Watermanagement voor extra waterberging,
-buffering, -vertraging, verdampen, koelen en
waterhergebruik
Planten

waterlaag combineren met sedum-,
natuur- en/of tuindak
Opbouwhoogte
30 - 100 mm extra*
Gewicht
25 - 100 kg extra* per m2
Onderhoud
ca. 3 keer per jaar (de hemelwaterafvoeren)
Kosten (incl. btw) € 15,- tot € 60,- per m2 extra*
Waterberging
60 - 150 l/m2
Waterverdamping 70%
*

De genoemde hoogte, gewicht en/of kosten zijn extra naast
de substraatlaag van sedum-, natuur- of tuindak die bovenop
de waterlaag ligt

Aan deze factsheet kunnen geen rechten worden ontleend.
© Green Deal Groene Daken, 2018

ontwerp en illustratie: www.invloedontwerp.nl

partners: gemeente Rotterdam, Nelen & Schuurmans, Van der
Tol en Vereniging Bouwwerkbegroeners in samenwerking met

Binnen de Green Deal Groene
Daken werken overheden, koepelorganisaties, bedrijven, kennisorganisaties en burgers met
elkaar samen om duurzame voordelen van groene daken beter te
kunnen benutten en tot opschaling te komen. Er is een factsheet
gemaakt met de prestaties van
een groen dak. Die moet partijen
in markt helpen om helder over
de voordelen van groene daken
te communiceren met potentiele afnemers. De factsheet is te
vinden op: www.greendealgroenedaken.nl/facts-values.

streeft naar verduurzaming van de gebouwde omgeving.
Jan Kadĳk van de DGBC maakt zich als hoofd van de DGBC
Academy sterk voor kennisontwikkeling en -verspreiding op
dit terrein. Een van de instrumenten die de Council inzet om
bedrĳven tot) vergroening aan te zetten, is het Breeam-NL
keurmerk. “Het is een meetlat waarmee je de duurzaamheid
van een gebouw of gebied integraal inzichtelĳk kunt maken
aan de hand van verschillende duurzaamheidsonderwerpen.”
Breeam schrĳft geen oplossingen voor, maar kent punten
toe aan bewezen gebouwprestaties. Bĳvoorbeeld voor de hoeveelheid water die in geval van een piekbui vertraagd wordt
afgevoerd of voor de bĳdrage van een gebouw aan de biodiversiteit. Omdat groene daken, afhankelĳk van de precieze
uitvoering, aan meerdere gebouwprestaties tegelĳk kunnen
bĳdragen, vormen ze een interessante oplossing bĳ verduurzaming”, aldus Kadĳk. “Het is dus belangrĳk om de duurzaamheidsclaims van groene daken goed te onderbouwen.
Een mooi voorbeeld is het Amsterdamse project SmartRoof
2.0, dat onlangs tĳdens het Deltacongres in het zonnetje
werd gezet. Hier wordt exact gemeten wat het blauw-groene
dak doet in de koeling van het gebouw.”
Volgens Kadĳk gaat het de goede kant op. “Er is inmiddels
circa 10 miljoen vierkante meter gebouw met Breeam-NL
gecertificeerd. Dat is mooi, maar er is nog veel te doen, vooral in de bestaande voorraad. Verduurzaming van gebouwen
moet het nieuwe normaal worden.”
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