
Roofs     43

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Een kijkje in de keuken  
van 12 onderzoeksdaken

SPECIAL MULTIFUNCTIONELE DAKEN

Groenblauwe daken bieden kansen voor stedelijk waterbeheer.  

Onderzoekers van twaalf groenblauwe meetdaken delen hun inzichten en 

ervaringen over onderzoek naar waterberging, waterafvoervertraging, verdam-

ping, waterzuivering, koeling en biodiversiteit. De kennis en  

ervaringen uit deze onderzoeken zijn gebundeld in de publicatie:  

Meten op hoogte, een overzicht van onderzoek op groenblauwe daken.

Groenblauwe daken houden met begroeiing regenwater vast 
en zorgen voor verdamping. Ze zijn dan ook waardevol voor 
waterhuishouding in de stedelijke omgeving. Afhankelijk van 
de hoeveelheid waterberging op het dak en regeling van 
de dakafvoer komt er minder water minder snel in het riool. 
Bij een gemengd rioolstelsel gaat er dan minder afvalwater 
naar de zuivering (rwzi). Het betekent ook minder water  
op straat bij stortbuien en minder riooloverstortingen,  
waardoor het oppervlaktewater schoner blijft. De blauwe 
bufferwerking van een dak kan prima dienen als een ver-
traagde (geleidelijke) aanvoer naar een infiltratievoorziening. 
Meer water verdampen via het groene substraat op het dak 
betekent echter ook minder infiltratie in de ondergrond.

Ook kunnen groenblauwe daken met begroeiing  
bijdragen aan meer biodiversiteit, minder snelle opwarming 
van gebouwen en hun omgeving bij hitte, het invangen  
van fijnstof en een aantrekkelijker omgevingsbeeld.  
Daarmee dragen groenblauwe daken bij aan verschillende 
duurzame ontwikkelingsdoelen.

COMMUNITY OF PRACTICE (COP)
Maar hoe en hoeveel dragen groenblauwe daken bij  
aan de wateropgave? Hoe gedragen ze zich bij piekbuien 
of juist onder extreem droge omstandigheden? En hoe kunt 
u als stedelijk waterbeheerder groenblauwe daken optimaal 
inzetten in een veranderend klimaat? Om deze vragen te 
beantwoorden, zijn STOWA en Stichting RIONED in 2015  
een Community of Practice (CoP) gestart voor onderzoekers 
van groenblauwe daken. Voor de onderlinge kruisbestuiving 
met vragen en oplossingen uit de markt werkte deze  
community in een aantal bijeenkomsten samen met de  
partners van het Nationaal Daken Plan (NDP, voorheen 
Green Deal Groene Daken).

In de afgelopen jaren hebben onderzoekers in de CoP kennis, 
inzichten en uitkomsten gedeeld rond onderzoek aan en  
op groene en groenblauwe meetdaken.  
Met de publicatie Meten op hoogte, een overzicht van  
onderzoek op groenblauwe daken presenteren STOWA,  
Stichting RIONED en de CoP-kennispartners inhoudelijke  
lessen uit onderzoeken op twaalf meetdaken.  
Deze praktijkonderzoeken hebben de afgelopen jaren  
bijgedragen aan een beter inzicht in de werking en effecten 
van groenblauwe daken. Het doel is om deze daken een  
effectiever onderdeel te laten zijn van klimaatadaptieve maat- 
regelen in de stad. Samen met het Nationaal Daken Plan 
brengen zij deze resultaten graag verder via de samenwerking 
aan opschaling van groenblauwe daken. ■

METEN OP HOOGTE
DEZE DAKEN WORDEN IN DE PUBLICATIE BESCHREVEN:

• NIOO-KNAW DAKLABORATORIUM (WAGENINGEN)
• BAKPROEVEN (SINGAPORE)
• MEETDAKEN (ANTWERPEN
• POLDERDAK1.0 (AMSTERDAM)
• SMARTROOF 2.0 (AMSTERDAM
• SLIMDAK010 (ROTTERDAM)
• MOERASFILTRATIEDAK (LEEUWARDEN)
• ECOPANNEN (ENSCHEDE)
• ALEXANDRIUM (ROTTERDAM)
• HERDERSCHÊESCHOOL (UTRECHT)
• DALTONSCHOOL (LEIDSCHENDAM-VOORBURG)
• FIELDLAB POLDERDAK (DELFT)

... met de zonnestroomsystemen 
     van AaboGreenTech!

Duurzaam 
opgewekte 
energie...

Met een zonnestroomsysteem voorziet u uw woning of gebouw 
van duurzame, zelf opgewekte energie. Deze energie kunt u direct 
gebruiken, of opslaan voor later gebruik. Een zonnestroomsysteem is 
daarmee niet alleen milieuvriendelijk, maar zorgt ook voor een forse 
besparing op uw energiekosten.

Een optimaal zonnestroomsysteem is afgesteld op zowel de omgeving 
als de ondergrond. Steeds vaker speelt ook het uiterlijk een rol. Geen 
dak is hetzelfde en de keuze voor het juiste systeem is voor een groot 
deel afhankelijk van de eigenschappen van de dakconstructie en de 
dakbedekking. Om die reden voeren wij voor elke gangbare dakconstructie 
een passend systeem. Onze systemen worden gecalculeerd om het 
maximale bereik te behalen, ongeacht schaduwvorming of obstakels. 
Onze zonnepanelen kunnen voorzien worden van schaduwmanagement 
en micro-omvormers voor een optimale opbrengst.  Om aan de uiterlijke 
wensen te voldoen leveren wij panelen in verschillende kleuren en kunnen 
de panelen zichtbaar of praktisch onzichtbaar op of soms zelfs in het dak 
worden gemonteerd. 

Of het nu gaat om een woonhuis of industriële toepassing en wat de 
wensen en eisen ook zijn: voor elke situatie hebben wij een passend 
zonnestroomsysteem waarmee u duurzaam uw eigen energie kunt 
opwekken!
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• Onderdeel van Aabo Trading: de grootste 
dakgroothandel van Nederland

• Advisering en ondersteuning van het 
gehele proces van calculatie tot activatie

• Duurzaam opgewekte energie
• Voor vrijwel elk dak een passend systeem
• Voor zowel platte als hellende daken
• Schaduwmanagement en 

micromanagement mogelijk
• Creëer samen met onze 

infraroodverwarming en warmtepompen 
en compleet duurzaam systeem 
 


