Groene innovatie
Biodiversiteit en groene daken zijn twee handen op één
buik. Innovatieve gebouweigenaren leveren zelf de
ecosysteemdiensten voor de directe omgeving. De groene
huidtooi van hun gebouwen maakt het mogelijk water
te bufferen, hittestress te verminderen en ﬁjn stof af te
vangen. Bovendien vormt de dakﬂora een voedselbron
voor bijen.

Innovatie
Ecoloog Anton Heesterbeek, projectleider
BTL Advies, denkt dat er vanuit het oogpunt
van biodiversiteit nog wel het een en ander
beter kan op de daken. “Nu wordt veelal
geïnvesteerd in sedumdaken, maar die
hebben slechts een beperkte waarde voor
de biodiversiteit. Temeer omdat het gaat om
monoculturen van verschillende sedums
die bovendien niet eens van oorsprong in
Nederland voorkomen. Daar schiet de biodiversiteit weinig mee op.”
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Leven op Daken
Leven op Daken is een kennisplatform
en uitvoeringsorganisatie dat namens
de deelnemende dakbedekkings-,

wordt, zijn korting op waterschapsbelas-
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ting c.q. rioolhefﬁng, lagere rente voor
hypotheken, integratie van de waterprestatie en verlaging van de koellast in het
EnergiePrestatieAdvies.

hoveniers-, en toeleveringsbedrijven
ijvert voor meervoudig ruimtegebruik
op groene daken.

1 In het decembernummer van Milieu (nr. 8-2013)

Informatie: www.levenopdaken.nl

staat een uitgebreider artikel over de Community of
Practice Bedrijven en Biodiversiteit
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op het dak
Nuttige websites
www.groenblauwenetwerken.nl
www.teebstad.nl
www.klimaatbestendigestad.nl

Experimenteerdak
Op het gebouw van het Nederlands
Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW)
in Wageningen ligt een experimenteel
groendak met in totaal 48 poldertjes. De
meeste aandacht op het experimenteerdak
gaat uit naar waterterughouding. Belang bij
dit onderzoek is om een substraat te ontwikkelen dat de plantengroei bevordert en een
bijdrage levert aan nog meer biodiversiteit.
Hiertoe zijn de minipolders voorzien van
zes verschillende substraatmengsels in

Planten voor alle Daken
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Daken’ verschenen. Landschapsarchitecte

soorten kruidenmengsels die veel grassen
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Opschaling
Krijgen we de voordelen van een groen dak

van de medewerkers en het bedrijfsimago

ook ‘verkocht’ aan die twijfelende onder-

steeds belangrijker aan het worden zijn.

nemers die blijven zitten met de vraag wat

Hetzelfde geldt voor waterbuffering; zeker

energie-opwekkende planten besteld bij Plant-e. De

hen dit oplevert? Helaas is kwantiﬁcering

op een plat dak kan waterberging ideaal
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Zaandam voor buitenverlichting en als oplaadpunt

de investeerder nog wat lastig. Daar staat

ruimtegebruik. In nieuwbouw en renovatie

tegenover dat duurzaamheid, de gezondheid

zullen deze argumenten zeker meespelen.

2 Onlangs heeft het Rijk als eerste een grote partij

voor mobiele telefoons.

Ook wordt een gemeenschappelijk item als
de waterhuishouding na heftige regenval
steeds belangrijker voor zowel bedrijf als
Anne-Marie Bor (A.bor@amborcreatie.nl)
verbindt en versnelt groene ambities. Zij is
als procesmanager betrokken bij een aantal
Green Deals rond bedrijven, biodiversiteit,
groene daken, natuurlijk kapitaal en de
ﬁnanciële sector. Dit artikel kwam tot stand
in samenwerking met Erik Steegman,
directeur van Leven op Daken.

gemeente en overheid. Kortom, investeren
in groene daken betekent veelal meervoudige winst voor zowel bedrijf als omgeving en is een eenvoudige eerste stap voor
gebouweigenaren.
Anne-Marie Bor
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