
Van groen naar 
groen-blauw

Waterbeheer: 
ook op platte daken

Met de Green Deal Groene Daken willen overheid en bedrijfsleven het toepassen van 
groene daken stimuleren. Groene daken kunnen onder andere een bijdrage leveren aan 
het verminderen van de water(over)last in stedelijke gebieden. 

BEWERKING OP HET ARTIKEL VAN LEVEN OP DAKEN ‘VAN GROEN NAAR GROEN-BLAUW’
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Ze ‘bufferen’ water en vertragen de 
afvloeiing naar de riolering. Maar 
spelen groene daken ook werkelijk 

een rol in het stedelijk waterbeheer? 
Anders gezegd: wanneer wordt een 
groendak een groen-blauw dak?

Het onderzoek ‘Groene daken nader 
beschouwd’ geeft een antwoord op deze 
laatste vraag en zet een eerste stap naar 
het eenduidig omschrijven van de functi-
onele eisen vanuit het waterbeheer aan 
groen-blauwe daken. Het onderzoek is 
geïnitieerd door de Stichting RIONED, de 
koepelorganisatie voor riolering en ste-
delijk waterbeheer in Nederland, en 
STOWA, het kenniscentrum van de regio-
nale waterbeheerders. De uitkomsten 
zijn gebaseerd op een grondige litera-
tuurstudie en de praktijkmetingen van 
het experimentdak op het gebouw van 
het NIOO-KNAW in Wageningen.

oNDeRZoek
De rol van water in de huidige generatie 
begroeide daken is vooral gericht op de 
functie voor de dakvegetatie en niet op 
de effecten voor de waterhuishouding. 
De tijdelijke waterbuffering vindt plaats in 
de substraatlagen. Een kleine waterber-
ging vindt plaats in de noodzakelijke drai-
nagelaag van het daktuinsysteem. 
Daarom zijn nader onderzoek en de ont-
wikkeling van nieuwe concepten en inno-
vatieve daksystemen nodig, zoals bij het 
experimentdak van het NIOO-KNAW. 

19#  1 8 2  •  j u l i  2 0 1 5

André van den Engel
adjunct directeur / hoofd technische zaken 

nieuw
s



Complete dakbestratingssystemen voor duurzame 
dakterrassen, galerijen of balkons. Elk systeem zorgt 
voor een stabiel oppervlak, waarbij tegels horizontaal 
of verticaal niet kunnen verschuiven of bewegen.

Kijk voor meer info op www.zoontjens.nl

 Een droog oppervlak door een optimale waterafvoer
 Een hoge belastbaarheid
 Goede bescherming van de onderliggende laag  tegen weersinvloeden
 Goede beluchting van het dak 
 Ophogen en nivelleren met DNS® 
 Speciaal randzonesysteem voor opsluiting van de tegels

Totaaloplossingen 
voor platte daken

Wat we wél weten over de hydrologische 
werking van groendaken is voornamelijk 
gebaseerd op onderzoeken en publicaties 
in het buitenland. De resultaten hiervan 
zijn echter niet onverkort één op één op 
de Nederlandse situatie te projecteren.
Het onderzoek ‘Groene daken nader 
beschouwd’ behandelt onder andere de 
opbouw en het onderhoud van groene 
daken, de belangrijkste processen voor 
de hydrologische werking, de effecten van 
groene daken op omgeving en gebouw en 
aanbevelingen voor stedelijk waterbe-
heer.

De uitkomsten zijn vooral bedoeld voor 
medewerkers van gemeenten, water-
schappen en hun adviseurs, maar kunnen 
ook interessant zijn voor dakbedekkings-
bedrijven die (ook) groene daken maken.
De onderzoekers geven aan dat ze er 
vanuit gaan dat de daken, zowel in het 
geval van nieuwbouw als bij bestaande 
bouw, professioneel zijn aangelegd en 
voldoen aan de algemeen aanvaarde 
richtlijnen voor de technische opbouw en 
details voor groene daken.

AANBEVELINGEN
De aanbevelingen in het onderzoek spre-
ken voor zich: de water- en rioleringsbe-
heerders in Nederland kunnen de kansen 
van groene daken beter benutten door de 
beoogde hydrologische werking en de 
gewenste effectiviteit daarvan duidelijk 
aan te geven. Hiervoor is een omslag van 
groene naar groen-blauwe of zelfs volle-
dig blauwe daken nodig. Groen-blauwe en 

blauwe daken zijn een optie voor alle 
soorten bouw. Nieuwbouw of bestaande 
bouw, dat maakt niet uit. De keuze wordt 
uiteraard alleen beperkt door het draag-
vermogen.

DAKBEDEKKING
Maar laten wij vooral niet te lichtzinnig 
denken over de waterdichtheid van der-
gelijke daken. Het lijkt erop dat met het 
toevoegen van meer waterberging op het 
dak de ontwerpers weer van voren af aan 
met foutieve door gemakzucht ingegeven 
oplossingen beginnen, net als bij de start 
van extensieve en intensieve begroeide 
daken. De waterbergende hoeveelheid is 
belangrijk en natuurlijk zal een EPDM of 
bitumineuze dakbedekking best wel 
waterdicht zijn.

De kenner weet wel beter. Indien EPDM 
losliggend wordt toegepast zal de schade 
groot zijn als er calamiteiten in de water-
dichte laag ontstaan. En hoe zit het met 
bitumineuze dakbanen? Zijn deze wel 
blijvend waterdicht bij een continue 
waterbelasting (vergelijkbaar met kelder-
afdichtingen onder grondwaterpeil)?

Hoe VeRDeR?
De aanbevelingen liggen er, maar hoe 
kunnen deze worden geïmplementeerd?
Ook hiervoor geeft het onderzoek enkele 
handreikingen. Subsidie voor groene 
daken bijvoorbeeld, te verstrekken door 
gemeenten en waterschappen. Of een 
lagere rioolwater- of zuiveringsheffing 
voor wie regenwater op eigen dak of ter-

rein verwerkt. Of de verplichte aanleg van 
groene daken bij nieuwbouw. Het onder-
zoek is echter kritisch over de hierboven 
genoemde maatregelen. De effecten zijn 
lastig meetbaar, er zijn ook andere oplos-
singen te bedenken en voor de verplichte 
aanleg bij nieuwbouw bestaan (nog) geen 
wettelijke handvaten.

Beter is het daarom als gemeenten per-
ceeleigenaren verplichten het regenwater 
op het eigen terrein te verwerken. Het is 
dan aan de perceeleigenaar zelf om te 
beslissen hoe dit gebeurt. Ook kunnen 
gemeenten en waterschappen privaat-
rechtelijke overeenkomsten met perceel-
eigenaren sluiten over de verwerking van 
het regenwater. De beste optie voor de 
dakbedekkingsbranche is om de voorde-
len van groene daken te blijven benadruk-
ken bij opdrachtgevers. Ook de NEN-norm 
voor begroeide daken (waaraan nog 
wordt gewerkt) en verdere innovaties  
zullen positief bijdragen aan de rol van 
groen-blauwe daken binnen het stedelijk 
waterbeheer.

EN DE DAKBEDEKKING…..
Groen-blauwe daken zullen in de toe-
komst steeds vaker worden toegepast. 
Wellicht moeten wij ons voorlopig richten 
op wateropvang in onafhankelijke draina-
gesystemen met waterberging die niet 
rechtstreeks in aanraking komt met de 
dakbedekking. Overtollig water moet van 
het dak af en de vaak volledig verkleefde 
dakbedekking zal alleen de functie hou-
den van waterdichting. 

De Kameleon, Amsterdam 
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th u i s  o p  d a ke n TEL: (030) 606 32 38
INFO@VEBIDAK.NL
WWW.VEBIDAK.NL

VEBIDAK Technische Zaken:

aDViesDieNsteN 
 Uitvoerings- en opleveringsinspecties
 Onderzoek dakbedekkingsconstructie
 Dak-RI&E ‘werken op hoogte’
 Advies hellende daken
 Advies gebruiksdaken 
 (groendaken, parkeerdaken, etc.)
  Advies brandveiligheid
 Advies brandschadeonderzoek

MaaR BiJVooRBeelD ook: 
 Projectbegeleiding    Beoordeling offertes    Beoordeling detailtekeningen    Geschilbemiddeling en deskundigen-
rapporten   Bouwfysische en windbelastingsberekeningen     Milieutechnisch advies    Beoordeling wateraccumulatie
  Wateraccumulatieberekeningen    Advies CE-markering

HelPDesk VooR 
aaNgesloteN BeDRiJVeN  
 Gratis mondelinge informatie
 Gratis algemene dakinformatie:
 - Normen 
 - Richtlijnen 
 - Vaktijdschriften etc.
 Adviesdiensten tegen 
 gereduceerd tarief

Objectief onderbouwd maatwerk
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