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Duurzame daktechnologieën
in koude klimaten

OnderzOek

Duurzame daktechnieken, zoals witte dakbedekking, groendaken en zonne-

energie, worden steeds vaker toegepast vanwege hun milieutechnische 

 voordelen. Praktijkonderzoek van deze ontwikkelingen vindt dikwijls plaats 

in warme gebieden, waardoor niet alle milieutechnische aspecten in beeld 

 worden gebracht. In een onderzoek van de Universiteit van Calgary wordt 

de milieuprestatie gedurende de gehele levensduur van witte dakbedek-

kingen, begroeide daken en PV-panelen in het koude klimaat van Canada 

geëvalueerd.



Roofs     29

Daken in stedelijke gebieden hebben vanwege hun opper-
vlaktes de potentie om de milieuprestatie van een gebouw 
te vergroten. De mogelijkheden worden vaak nog onder-
schat. Er zijn verschillende technologieën beschikbaar, maar 
het is complex om te bepalen welk systeem ecologisch en 
economisch de beste keuze is. 

Ontwerpen of upgraden van daken met duurzame technolo-
gieën, zoals begroeide daken, witte daken, PV-panelen, heb-
ben gunstige economische en/of milieutechnische effecten 
op het gebied van energie, luchtkwaliteit, waterhuishouding, 
etc. Doorgaans worden deze technologieën op slechts 
enkele aspecten beoordeeld. Eerdere LCA studies concentre-
ren zich op de prestaties van de afzonderlijke technologieën. 
Een vergelijking tussen de verschillende technologieën heeft 
nog niet op systematische wijze plaatsgevonden. Daar komt 
bij dat veel groendaken en witte daken worden beoordeeld 
in warme klimaten en niet of nauwelijks in de koudere, zoals 
bijvoorbeeld de Nederlandse. Daarmee is de impact van 
deze technologieën onvoldoende in kaart gebracht. 

De studie is uitgevoerd op het dak van een groot kan-
toorgebouw, uitgaande van een 50-jarige levensduur van 
het gebouw, in drie geselecteerde gebieden: Vancouver, 
Calgary en Toronto. Omdat het bestaande daken betreft, is 
de fabricage, transport en applicatie van de onderliggende 
dakconstructie niet bij het onderzoek betrokken. Voor de 
vergelijking tussen de verschillende technologieën is gebruik 
gemaakt van gebouwprestatie simulatiesoftware.

Uitgangspunten
Bij de LCA-studie van de milieueffecten van de diverse syste-
men van productie tot de ‘end of use’ (productie, transport, 
installatie, gebruik), wordt uitgegaan van een 50-jarige 
levensduur, dit ook om een goede vergelijking met andere 
studies ten kunnen maken. Het afval is geen onderdeel van 
het onderzoek omdat de afvalverwerkingsmethoden voor de 
verschillende technologieën niet gestandaardiseerd zijn  en 
er onvoldoende data hierover beschikbaar zijn. Toekomstig 
onderzoek moet dit in kaart brengen. 

Witte dakbedekkingen
Witte daken hebben een hoge zonreflectie en een hoge 
thermische afgifte. Dakmaterialen met een hoge zonreflectie 
verminderen de hoeveelheid hitte die door het materiaal 
wordt geabsorbeerd, wat resulteert in lagere oppervlakte-
temperaturen ten opzichte van materialen met een lage 
zonreflectie. Thermische overdracht is onafhankelijk van kleur. 

De potentiële voordelen van witte daken zijn: (1) verminde-
ring van het energieverbruik voor koeling van het gebouw; 
(2) langere levensduur van de dakbedekking als gevolg 
van de kleinere temperatuursfluctuaties; (3) reductie van de 
lokale luchttemperatuur en urban-heat-island effect (verbe-
tering luchtkwaliteit en vermindering smogvorming); en (4) 
reductie van de piek van de energievraag van het gebouw. 
Daar staat tegenover dat de lagere absorptie van zonlicht 
de vraag naar verwarming van het gebouw kan doen stij-

gen, zeker in koudere klimaten. Dit wordt de ‘heating penalty’ 
genoemd. 

Het onderzochte witte dak is als een witte coating op het 
 bestaande zwarte dak aangebracht. Er is gekozen voor 
toepassing van een coating omdat dit de meest kosten-
efficiënte methode is. De onderzoekers gaan ervan uit dat  
voor een 50-jarige levensduur het dak de coating elke  
10 jaar opnieuw moet worden aangebracht. Het effect op  
de onderliggende constructie is buiten beschouwing ge-
laten vanwege het ontbreken van informatie over de levens-
duur van de onderliggende dakbedekking.

Groendaken
Een groendak, ook wel begroeid dak, ecodak of vegetatie-
dak genoemd, is opgebouwd uit verschillende lagen (wa-
terdichte laag, drainagelaag, wortelwerende laag, substraat-
laag, begroeiing). De potentiële voordelen van groendaken 
zijn o.a. de esthetische uitstraling, het creëren van natuurlijk 
gebied, verbetering luchtkwaliteit, reductie van het urban 
heat island-effect, waterbuffering, geluidsisolatie, verlenging 
van de levensduur van de dakbedekking en energiebespa-
ring. Planten absorberen sommige metalen en vergeleken 
met zwarte daken reflecteren groendaken meer zonlicht.

Gekozen is voor toepassing van een extensief groendak, 
omdat dit het meest eenvoudig is aan te brengen. De 
levensduur wordt vastgesteld op 50 jaar (dit is een levens-
duur die gebruikelijk wordt gehanteerd). Het bestudeerde 
extensieve groendak bestaat uit een LDPE drainagelaag, een 
LDPE wortelwerende laag, 150 mm substraat en vegetatie. De 
vegetatie en de samenstelling van het substraat verschilden 
iets per locatie. Het transport van de materialen wordt door 
de onderzoekers als verwaarloosbaar gezien. 

PV
PV-panelen op daken wekken duurzame energie op en 
reduceren daarmee de elektriciteitsvraag van het net. De 
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Figure 1 Life cycle system boundary. PV = photovoltaic; LDPE = low-density polyethylene.

a growing medium. Construction typically includes a drainage
layer, root barrier, and waterproof membranes, whereas vege-
tation and growing medium compositions vary depending on
climate (Peck et al. 1999). These roofs are well suited to highly
developed areas and their benefits include aesthetic appeal,
natural habitat creation, air-quality improvement, urban heat-
island effect reduction, stormwater retention and quality im-
provements, sound insulation, increased longevity of the roof
membrane, and building energy savings (Oberndorfer et al.
2007). They also represent a potential carbon sink (carbon
dioxide [CO2] absorption by plant growth) in urban environ-
ments (Mohareb and Kennedy 2012). Green roofs reduce build-
ing cooling loads through latent heat loss (evapotranspiration),
shading, and increased solar reflectance from the vegetation,
compared to conventional gray roofs (Jim and Tsang 2011).
The thermal mass of a green roof contributes to stabilizing roof
temperatures year round (Castleton et al. 2010), protects the
roof membrane from ultraviolet light, and provides an extra
layer of thermal insulation. Their thermal performance can
vary depending on moisture content in the growing medium.
Vegetated roofs improve urban air quality by absorbing gaseous
pollutants and cooling ambient urban air, which affect the for-
mation of photochemical smog (Currie and Bass 2008; Rowe
2011). Green roofs are classified as either intensive or extensive.
Intensive roofs have the appearance of conventional ground-

level gardens and are typically used to increase living space.
They feature a variety of plant communities on a relatively
heavy and deep substrate layer (20 centimeters [cm] or more).
Extensive roofs are more strictly functional in purpose. They
feature low-growing plant communities (e.g., sedum) on a shal-
lower and lighter substrate (2 to 15 cm). Extensive roofs require
little or no maintenance and do not require structural improve-
ments (Oberndorfer et al. 2007). Further background on green
roofs may be found in the Supporting Information on the Web
site.

Roof-Mounted Solar Photovoltaic
Roof-mounted PV is a form of on-site electricity genera-

tion that can offset the emissions from more environmentally
intensive sources of electricity and reduce electricity transmis-
sion losses. Electricity production profiles of roof-mounted PV
match electricity loads in commercial buildings (e.g., air condi-
tioning on summer afternoons), which reduces peak electricity
demand from the grid. The solar PV panels provide shading of
the roof, reducing summer cooling loads but increasing winter
heating loads.

Stoppato (2008) presents a comprehensive LCA of solar PV
technologies. In addition to compiling extensive and detailed
inventory data, Stoppato concludes that the energy payback
time of PV is shorter than its operation lifespan, even in the least
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Figuur 1: Vergelijkend LCA-onderzoek.
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Lees het volledige rapport op www.roofs.nl

PV-panelen zorgen er ook voor dat de dakbedekking in de 
schaduw ligt, wat in de zomer verkoeling betekent, maar in 
de winter zorgt voor meer verwarming. Levenscyclusanalyse 
(LCA) toont aan dat de terugverdientijd van PV korter is dan 
de levensduur, zelfs in de minst gunstige omstandigheden. 

De opstelling is op het zuiden georiënteerd met een hoek 
van 50°. De rijen zijn op een afstand van 2,5 m van elkaar 
 opgesteld om schaduwwerking te voorkomen. In totaal zijn 
345 PV-panelen (15 rijen x 25 panelen) opgesteld in een 
gebied met een oppervlakte van 433 m². De panelen zijn 
afkomstig uit China, ze werden per schip naar Vancouver 
vervoerd en van daar uit naar Calgary en Toronto. De veron-
derstelde levensduur van de PV-panelen is 25 jaar, ze worden 
dus gedurende levensduur van het gebouw eenmaal 
vervangen.

Onderzoek
Het effect van de diverse daken op het energieverbruik  
van de gebouwen is gemonitord met behulp van de tool 
EnergyPlus 8.1. De milieu-impact van de verschillende tech-
nologieën is gemonitord op het gebied van fabricage, trans-
port en installatie. Verder was de mate van energieopwek-
king en –besparing onderwerp van onderzoek, alsook het 
effect van het dak op de luchtkwaliteit en de waterbuffering. 
De onderzoekers hebben de resultaten inzichtelijk gemaakt 
in tabellen die de ‘impactreductie’ van het dak laten zien. 
Dat houdt in dat positieve en negatieve resultaten van de 
daktoepassing (ten opzichte van een standaard zwart dak) 
in één grafiek zijn verwerkt. In het algemeen lieten de daken 
in Calgary, Vancouver en Toronto dezelfde waarden zien. 

Op deze manier willen de onderzoekers inzicht bieden in de 
milieuprestatie van witte dakbedekkingen, extensieve groen-
daken en zonne-energie (PV) op daken, gedurende gehele 
levensduur van de daken, in koudere klimaten. Over het 
geheel genomen blijkt dat zonne-energie in al deze catego-
rieën het best presteert. 

De onderzoekers concluderen dat de toepassing van zon-
nepanelen het meest duurzaam is, met name vanwege 
de prestaties op het gebied van vermeden CO2-uitstoot en 
energiebesparing. Ook een groendak geeft CO2-reductie, 
maar niet in vergelijkbare omvang. Dakbegroeiing reduceert 
als enige optie het energiegebruik voor zowel opwarming 
als koeling van het gebouw. In een koeler klimaat vervalt het 
voordeel van een wit gecoat dak op de onderzochte facto-
ren en is de milieu-impact, vanwege de ‘heat penalty’ en het 
elke tien jaar vernieuwen van de coatinglaag, zelfs negatief.

De onderzoekers geven aan dat begroeide daken veel meer 
positieve effecten op de omgeving hebben dan in het on-
derzoek zijn meegenomen. Los van esthetische waarde, ze-
ker ten opzichte van bijvoorbeeld zonnepanelen, zijn er ook 
andere positieve milieueffecten te noemen (zoals geluids-
reductie, biodiversiteit en waterberging). Daarnaast worden 
in de studie alleen extensieve groene daken onderzocht. De 
onderzoekers geven aan dat intensieve varianten (daktui-
nen) naar verwachting veel gunstigere milieueffecten geven. 

Eerder onderzoek uit Zwitserland toonde overigens al aan 
dat groene daken en zonnepanelen elkaar zeker niet in de 
weg hoeven te zitten – integendeel. Wanneer ze gecombi-
neerd worden heeft de vegetatie een koelend effect op de 
panelen, wat de stroomopbrengst verhoogt. ●
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Figure 2 Relative contribution of use and upstream phases in Toronto. Positive values are impact reductions. Negative values are
contribution to impact. For example, for the carcirogens impact category of white roofs, the use phase has a positive impact (i.e., it
contributes to reducing impact). However, the upstream phases have a negative impact that it is approximately 9 times larger (−90% vs.
10%). WR = white roof; GR = green roof; PV = photovoltaics; Ca = carcinogens; NC = noncarcinogens; RI = respiratory inorganics;
RO = respiratory organics; AEt = aquatic eco-toxicity; TE = terrestrial eco-toxicity; TA = terrestrial acidification; AA = aquatic
acidification; AEu = aquatic eutrophication; GW = global warming; NE = nonrenewable energy.

This is owing to the poor energy performance of white roofs in
cold climates because they increase the heating load.

Figure 3 highlights greenhouse gas (GHG) emission
reductions, which corresponds to impact category GW for
white roofs (a), green roofs (b), and PV (c). The results focus
on GHG emissions reductions because this impact category
reflects interesting trade-offs between the impacts associated
with heating and cooling energy use and electricity production,
which are the most likely to influence investment decisions.

Variations in heating and cooling energy use strongly depend
on climate. Calgary and Vancouver, the coldest and warmest
cities in that order, show the largest variations in heating and
cooling energy use, respectively. PV electricity generation varies
depending on availability of solar radiation. Calgary and Van-
couver are the cities with the highest and lowest PV generation,
respectively. GHG emissions resulting from upstream activities
are similar across each city.

The additional heating energy consumed as the result of
white roof reflectance is larger than the cooling savings in
terms of both final energy and GHG emissions reductions in
the three studied locations. Upstream white roof impacts fur-
ther decrease the potential to reduce GHG emissions with this
technology. Cooling energy savings for white roofs in Van-
couver (the city with the largest relative cooling loads) have

little GHG emissions reduction impact owing to the low car-
bon intensity in British Columbia’s electricity generation mix
consisting of approximately 92% hydro. The results (figure 3b)
show that green roofs in each location provide reductions in
both heating and cooling energy use. GHG emissions reduc-
tions in the use phase of green roofs, owing to decreased heat-
ing energy use, are larger than the adverse emissions in the
upstream phases, resulting in a net positive impact in the three
locations.

The beneficial impact of PV electricity production on GHG
emissions reductions is 10 to 30 times larger than the impacts
derived from the variations in cooling and heating energy use, as
well as the upstream phases. The large variations in PV GHG
emissions reductions are mainly a result of the differences in
electricity carbon intensity across provinces.

Sensitivity Analysis

Electricity carbon intensity is the input that has the largest
impact on GHG emissions results. There are variations in elec-
tricity use with white and green roofs resulting from their cool-
ing load reduction. Figure 4 presents the sensitivity of the GHG
emissions reductions in Toronto depending on the electricity
grid carbon intensity, weather, envelope thermal resistance, and
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Figuur 2: vergelijkende impactreductie.

WR = white roof; GR = green roof; PV = photovoltaics; Ca = carcinogens;  

NC = noncarcinogens; RI = respiratory inorganics; RO = respiratory organics;  

AEt = aquatic eco-toxicity; TE = terrestrial eco-toxicity; TA = terrestrial acidification;  

AA = aquatic acidification; AEu = aquatic eutrophication; GW = global warming;  

NE = nonrenewable energy.


