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Inhoud

Wij van Leven op Daken zijn graag trend-
settend bezig. Ook wat betreft ons taalge-
bruik rond meervoudig ruimtegebruik. Denk 
aan de term dubbeldoeldak, die wij eerder 
lanceerden. Kunnen we hier nu de term 
cyaandak aan toevoegen? Laten we niet over-
drijven en ons vooral niet verliezen in mooi-
praterij. Leuk voor anderen misschien, maar 
mooie praatjes verkopen is niet onze stiel. 
Tastbare kwaliteit, daar gaan wij voor. Feit is 
dat er in de markt een omslag waarneembaar 
is van groene naar groen-blauwe daken. En we 
weten allemaal dat wanneer we de primaire 
kleuren groen en blauw (de derde en laatste 
primaire kleur is rood, en staat voor de 
gebruiksfunctie) met elkaar mixen, de kleur 
cyaan verschijnt. Maar de term cyaandak zou 

 Omslag naar cyaandaken?
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Amadeus
Blijf je verbazen, laat je verrassen. Dat klinkt 
als een goed ouderlijk advies, maar geldt ook 
breder. Neem het nieuwbouwproject Amadeus 
om de hoek bij de Tweede Kamer in Den Haag. 
Daar kunnen de bewoners hun fietsen stallen 
op het groendak op de derde etage!

6
Regenbestendig
Na Rotterdam is nu ook de gemeente 
Amsterdam de strijd met het regenwater 
aangegaan. Waar in de Rotterdam de 
gemeente vooral sturend optreedt, zijn het in 
Amsterdam de burgers, bedrijven en organisa-
ties die het moeten doen.

8
Watertoets
Het Nederlandse waterbeleid staat in het 
teken van ‘Ruimte voor water’. Leven op Daken 
denkt graag mee in oplossingen en komt 
daarom met een innovatieve oplossing voor 
waterbuffering op en rond groendaken.

10
Wateroverlast
Het invoeren van een hogere rioolheffing om 
de overlast door regen zo veel mogelijk te 
kunnen beperken, is té voor de hand liggend 
en een vlucht naar voren. Zegt Aart Veerman, 
die meer gelooft in een creatieve groene 
oplossing.
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 Omslag naar cyaandaken?

de aandacht afleiden van waar het werkelijk 
om gaat. Groen-blauwe daken zijn daken met 
alle voordelen van een groendak (fijnstofre-
ductie, CO

2
-reductie, verbetering leefbaarheid 

stad, effectieve oppervlaktebenutting; enfin 
u kent de pluspunten inmiddels), maar óók 
met een relevante watertaak. Groen-blauwe 
daken zijn namelijk groene daken die tevens 
een aanzienlijke bijdrage leveren aan de buffe-
ring van hemelwater waardoor de druk op het 
riool bij een zware regenbui aanzienlijk wordt 
verminderd of zelfs geheel wordt geëlimineerd.
In ons Hollandse klimaat dat volledig meedoet 
aan de wereldwijde klimaatverandering waar-
door de regenbuien steeds zwaarder worden en 
de piekbelasting van het riool steeds groter, 
zijn groen-blauwe daken onontbeerlijk. Zeker 

in de grote steden waar veel oppervlakte 
verhard is. In deze uitgave van ons blad Leven 
op Daken hebben we water tot thema verheven. 
Op de pagina’s verderop gaan we uitgebreid in 
op onderwerpen als wateroverlast, waterbe-
heersing, waterbuffering en meer. En uiteraard 
zetten we de schijnwerper op de positieve, 
ik zou bijna zeggen de helende werking die 
groen-blauwe daken hierin kunnen hebben.
Dit laatste doen we aan de hand van weten-
schappelijk onderzoek naar de rol van 
groen-blauwe daken in het grootstedelijk 
waterbeheer, praktijkvoorbeelden (projecten) 
waar dit al gebeurt, en een warm pleidooi van 
een van onze Leven op Daken-partners om in 
plaats van de rioolheffing te verhogen voor 
de aanleg van meer wateropslagcapaciteit, 

geld te steken in intensieve groendaken. Die 
bufferen voor hetzelfde geld méér hemelwater 
of zijn, andersom geredeneerd, niet alleen 
mooier dan open of ondergrondse waterbas-
sins, maar ook nog eens goedkoper.
Ik zei het al: groen-blauwe daken kunnen - en 
wat ons betreft: gáán - een belangrijke rol 
spelen in de buffering van hemelwater. Laten 
we het belang van deze ontwikkeling daarom 
niet vertroebelen door de kleuren van deze 
daken te mixen. Ze hebben een groene én een 
blauwe functie. Punt uit.
Nederland staat voor een omslag naar groen-
blauwe daken. Zegt het voort!

Erik Steegman,
directeur Leven op Daken
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Kerkdriel
Het nieuwbouwproject Delkant in Kerkdriel 
bestaat uit een parkeerkelder, winkelcentrum, 
daar bovenop gelegen appartementen én een 
kleurrijke dak-binnentuin. In alle opzichten 
een feest voor het oog en een oase van rust, 
midden in het centrum.

16
Istanbul
Een betere plek bestond er niet voor het 
International Green Roof Congres dat op 20 
en 21 april jongstleden plaatsvond: Istanbul, 
Turkije, op de grens tussen Europa en Azië. 
De congreslocatie met 62.000 vierkante meter 
groendak was al helemaal onovertroffen.

18
Groen-blauw
Om groendaken een grotere en wetenschap-
pelijk onderbouwde rol te laten spelen in het 
stedelijk waterbeheer, is een omslag nodig 
van groene naar groen-blauwe daken. Een 
recent onderzoek wijst de weg.

21
Frankrijk
De doorgaans zo saaie en kale Zone 
Commerciale in Frankrijk krijgt een frissere 
uitstraling. De Franse regering heeft name-
lijk een wet aangenomen die bedrijven bij 
nieuwbouw verplicht het dak te bedekken 
met planten of zonnepanelen.

KORT ARTIKeL

15 KORT NIeUWS
Maken groendaken mensen creatiever? 
‘Ja’, zeggen onderzoekers. En wist u 
dat u bij de partners van Leven op 
Daken altijd kunt aankloppen voor een 
visuele impressie van een nog te reali-
seren groendak?

22 LeIDeN
Bezoekers van het Leids Universitair 
Medisch Centrum kunnen sinds kort droog 
van de parkeergarage naar het ziekenhuis 
en terug wandelen. In hun oversteek 
tussen de twee gebouwen vinden zij 
beschutting onder een overkapping met 
een daktuin.

25 CITYROOFS
Leven op Daken neemt de activiteiten van 
Cityroofs volledig over. De samenvoeging 
van deze twee grote spelers op het gebied 
van meervoudig ruimtegebruik leidt tot 
een duidelijk geval van één plus één is 
drie.

27 DeN BOSCH
Het groendakpakket op het 5.000 vier-
kanter meter grote parkeerdak van De 
Amazones in Den Bosch heeft een water-
bufferingscapaciteit van ongeveer 120 
liter per vierkante meter.
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LOD-project

Componist met groendak om 
de hoek bij Tweede Kamer

Blijf je verbazen, laat je verrassen. Dat 

klinkt als een goed ouderlijk advies, 

maar geldt ook breder. Neem het nieuw-

bouwproject Amadeus om de hoek bij de 

Tweede Kamer in Den Haag. Daar kunnen 

de bewoners hun fietsen stallen op het 

groendak op de derde etage!

Is het een primeur? Geen idee. Het is ongetwijfeld eerder vertoond. 
Maar je fiets parkeren op een dak op de derde etage, dat zien we in 
ieder geval niet vaak. Een groendak nota bene!
‘Een mooie eervolle woonplek, waar je onderdeel bent van de dyna-
miek van de stad’, zo omschrijft architect Jacq. de Brouwer de plaats 
waar zijn ontwerp is verrezen. Hij liet zich vooral inspireren door de 
directe omgeving, zegt hij. ‘Wij ontwerpen het liefst wat ingetogen, 
tijdloze gebouwen die niet direct gekoppeld zijn aan de laatste mode. 
Wij gaan altijd uit van de genen van de plek.’
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Den Haag

Amadeus

op de derde verdieping, waar via de binnentuin nog twee liften met 
trappenhuizen naar de appartementen leiden.
Om die binnentuin gaat het ons. Dat is niet zomaar een dakbinnen-
tuin, maar én een Leven op Daken-daktuin, én een dakbinnentuin 
waar de bewoners behalve kunnen recreëren tevens hun fiets kunnen 
parkeren. Maar wat wil je ook, op een triple A-locatie waar zelfs voor 
fietsen op de begane grond nauwelijks ruimte is.

Pikant detail
De 720 vierkante meter grote daktuin (met daarop schuurtjes aange-
legd in een cirkelvorm mét binnencirkel) is een oase van rust in de 
hectische Haagsche binnenstad. Dit groendak is gerealiseerd door 
de Leven op Daken-partners Mastum Daksystemen en Van der Tol 
Hoveniers. Die realisatie viel overigens nog niet mee, omdat de 
bouwtijd stevig onder druk stond en de locatie van de daktuin werd 
gebruikt als opslagplaats door de andere bouwpartners. Maar het is 
allemaal goed gekomen, dankzij constructief onderling overleg.
Pikant detail is misschien nog dat de landschapsarchitect oorspron-
kelijk het plan had het omliggende ‘duinlandschap’ door te trekken 
op het dak van Amadeus. De deskundigen van Van der Tol hebben de 
opdrachtgevers op basis van hun expertise echter geadviseerd hier 
van af te zien. Het lijnenspel zou nog wel kunnen, maar dan wel met 
een ander beplantingsplan, luidde hun advies. Want de door de land-
schapsarchitect voorgestelde invulling van de dakbegroening zou het 
op zijn minst moeilijk krijgen om te overleven op dit dak.
Het tekent de aanpak van Leven op Daken: zelf blijven denken, rekenen 
én adviseren. Opdrachtgever Zublin, investeerder ASR Vastgoed 
Ontwikkeling en projectontwikkelaar Provast volgden de Leven op 
Daken-partners in hun advies. Uiteindelijk is zelfs samen met hen de 
beplanting bij de leverancier uitgezocht. Daar kon iedereen zien hoe 
de invulling van de daktuin uiteindelijk zou uitpakken.
Die invulling is een overwegend intensief groendak geworden met 
deels een bestrating van gebakken klinkers – die fietsen moeten toch 
ergens overheen? – en deels zowel intensieve heester- als extensieve 
sedum-begroeiing. Hiernaast biedt de daktuin voldoende plekken voor 
recreatie en contemplatie. En dit laatste is precies datgene waar in 
het politieke hart van Nederland behoefte aan is, toch? 

En wat voor een plek?! Een hoeklocatie met één been in de 
Kalvermarkt waar statige gebouwen de dienst uitmaken, en het andere 
been richting het Spui met meer kleinstedelijke bebouwing. Nou ja, 
kleinstedelijk, we hebben het hier wel over “om de hoek bij de Tweede 
Kamer”, dus dit gaat ergens over. Daar heeft de architect van Bedaux 
de Brouwer Architecten rekening mee gehouden: ‘Door de gevel voor 
passanten een knuffelbare, meer kleinschalige maatgeving mee te 
geven. Pas als je wat verder van het gebouw af staat, zie je dat het 
daarboven verder gaat.’
Om het verhaal compleet te maken: het nieuwbouwcomplex ontleent 
zijn naam aan Wolfgang Amadeus Mozart. Hij arriveerde in september 
1765 op negenjarige leeftijd in de hofstad. Onder leiding van zijn 
vader en met zijn eveneens briljante zus Maria Anna maakte hij een 
tour langs de Europese hoven. Vanwege ziekte van beide kinderen 
moest het gezin langer in Den Haag blijven dan voorgenomen. Toen 
beiden hersteld waren volgde nog een laatste concert ter gelegenheid 
van de installatie van koning Willem V op het Oude Hof (nu paleis 
Noordeinde). Daarna verliet het gezin in maart 1766 Den Haag. Een 
groot deel van zijn verblijf in de stad bracht de vermaarde componist 
door op de plek waar nu Amadeus is gerealiseerd, zo zegt men.

Prestigieus
Het nieuwbouwproject Amadeus is een prestigieus project op een 
prestigieuze locatie. De winkelplint beslaat de eerste drie bouwlagen 
en heeft de grandeur en sfeer meegekregen van het klassieke Parijs. 
Daarboven zijn verdeeld over elf woonlagen 76 comfortabele apparte-
menten gerealiseerd: 36 koop- en 40 huurappartementen, inclusief 
parkeerplaats. Twee liften in de chique hal geven toegang tot een dek 

De daktuin is een oase 
van rust in de hectische 
Haagsche binnenstad



Het kattenbelletje kwam uit Denemarken. Uit hoofdstad Kopenhagen, 
om precies te zijn. ‘Als je denkt dat je klaar bent voor een extreme 
regenbui, dan ben je dat tóch niet’, luidde de boodschap. Daar 
schrokken ze in Amsterdam van op. ‘Er werd op ambtelijk niveau al 
langer nagedacht over het regenbestendig maken van de stad’, zegt 
Kasper Spaans, ‘maar dat schoot niet bepaald op. Het gevoel van 
urgentie ontbrak. Na de waarschuwing uit Kopenhagen hebben we 
versneld een analyse losgelaten op een fictieve zeer zware hoosbui. 
De uitkomsten van deze stresstest hebben alle betrokkenen overtuigd 
dat dit onderwerp snel en serieus op de agenda moest komen.’
Als uitvloeisel hiervan ging op 1 januari 2014 Amsterdam Rainproof 
van start. ‘Een netwerkgedragen platform’, noemt Spaans het. Zelf 
is hij adviseur bij het platform. Als programmamanager werd Daniel 
Goedbloed aangetrokken. Hem kennen we als het gezicht van het 
Rotterdamse Waterplan en als programmamanager Groene Daken bij 

de gemeentelijke afdeling Watermanagement in de havenstad. Zijn 
taak daar: het Rotterdamse waterprobleem inkapselen door de aanleg 
van zogenoemde waterpleinen (pleinen die in geval van nood kunnen 
dienen als tijdelijke waterberging) en het stimuleren van meer groen-
daken met een hoog waterbufferend vermogen.
Iets soortgelijks doet Goedbloed nu dus in Amsterdam (waar hij zelf 
overigens al langer woonde), maar op een andere manier. ‘De aanpak 
in Rotterdam was vooral een gemeentelijk initiatief’, zegt hij. ‘De 
gemeente trok de kar en faciliteerde. In Amsterdam gaat het om 
gezamenlijke initiatieven van burgers, bedrijven, woningcorporaties, 

‘Doe wat je moet doen, 
maar doe het wel rainproof’
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elke druppel telt in Amsterdam

Na voorloper Rotterdam is nu ook de gemeente Amsterdam 

de strijd met het regenwater aan gegaan. Maar op een andere 

manier. Waar in de Rotterdam de gemeente vooral sturend 

optreedt, draait het in Amsterdam nadrukkelijk óók om het 

waterbewust maken van burgers, bedrijven en organisaties. 

Veranderingen zullen vooral van hen moeten komen.



gemeentelijke instanties en wie verder maar wil meedoen. In principe 
is iedereen welkom. Een tweede verschil is dat ik nu minder geld te 
besteden heb. In Rotterdam hadden we tien miljoen voor de aanleg 
van waterpleinen en zes miljoen voor het stimuleren van groendaken. 
Hier in Amsterdam heb ik niet veel meer te bieden dan kennis, bemoe-
digende woorden en de ambitie om partijen bijeen te brengen.’

Spons
Doel van Amsterdam Rainproof is tegen lage kosten de hele stad 
zo veel mogelijk als spons te gebruiken. Onder het motto ‘Elke 
druppel telt’ wordt iedere mogelijkheid aangegrepen om in geval van 
hevige regenbuien de waterafvoer naar het riool zo veel mogelijk te 
vertragen.
‘Doe wat je moet doen, maar doe het wel rainproof’, verwoordt 
Goedbloed de aanpak, ‘Het is dus niet de bedoeling dat we hele stad 

overhoop gaan halen. Alleen daar waar we wel dingen doen omdat we 
die moeten of willen doen, doen we dat voortaan bij voorkeur met oog 
voor de waterhuishouding.’
‘Denk aan de aanleg van een park’, vult Spaans aan. ‘Of een tuin, dat 
mag ook. Dan kan je wel een hoop tegels neerleggen, maar groen kan 
natuurlijk ook. Daarmee draag je bij aan de watertaak die we met z’n 
allen hebben.’
Om dit laatste tussen de oren van alle betrokkenen te krijgen, is het 
creëren van waterbewustzijn pijler nummer 1 onder de aanpak van het 
platform. ‘We richten ons op burgers, verenigingen van eigenaren, 
woningcorporaties, bedrijven, deelgemeenten en zo meer. Nederland 
heeft de naam een vooraanstaand waterland te zijn. Maar als je de 
mensen vraagt welke rol water in hun eigen leven speelt, blijven ze je 
het antwoord schuldig. Dat willen wij nu veranderen.’
Terug naar dat park of die tuin van Spaans. ‘In eerste instantie zullen 
wij de mensen er op wijzen dat het ook anders, waterbewuster kan. 
Maar een andere pijler onder onze aanpak is verankering. We willen 
dat anderen het van ons gaan overnemen. Hoveniers bijvoorbeeld. 
Die kunnen het verhaal ook vertellen. Vandaar dat in ons netwerk 
ook hoveniers zitten.’ (onder wie Leven op Daken-partner Van der 
Tol, red.)

Waterbewuste burgers
Zo zijn er meer voorbeelden te bedenken. Waterbewuste burgers die 
een regenton neerzetten om de eerste regendruppels op te vangen 
bijvoorbeeld. Of bewoners die hun woningcorporatie vragen om de 
aanleg van een groendak. Amsterdam Rainproof stimuleert dit soort 
ontwikkelingen van harte en heeft de kennis en kunde om de voor- en 
nadelen van het een en ander nader te belichten.
Goedbloed: ‘We hebben dan wel beperkt geld te verdelen, maar de 
gemeente heeft in het kader van de Agenda Groen nu wel 20 miljoen 
euro vrijgemaakt om de stad te vergroenen en dat te combineren 
met het verbeteren van de waterhuishouding. Ook wordt gekeken 
naar een subsidie voor groene daken. We hebben goede ervaringen 
met het zogenoemde polderdak dat zeer veel water kan bufferen. 
Het drainage-element wordt gecombineerd met een vochtregulerend 
vlies waarvan de vezels op basis van capillaire werking water uit het 
drainage-element opzuigen en zorgen voor de bevloeiing van het 
bovengelegen gazon. Een heel mooi product.’

Watercyclus
Het programma Amsterdam Rainproof zou aanvankelijk twee jaar 
duren, tot en met 2015, maar onlangs is besloten tot een verlenging 
met nog eens twee jaar. De partij die achter de aanpak schuilgaat is 
Waternet, een organisatie die alle watertaken in en rond Amsterdam 
van zowel de gemeente als de waterschappen met elkaar heeft 
verbonden en daarmee de totale watercyclus beheerst. 
‘We willen ons niet als Waternet presenteren’, benadrukt Spaans, want 
we willen ook niet de indruk wekken dat één bepaalde organisatie de 
omgeving iets oplegt. Het moet echt vanuit de mensen, de bedrijven 
en de organisaties zelf komen.’
‘Belangrijk voordeel van onze bewustwordingscampagne’ zegt 
Goedbloed, ‘is dat er ook nog eens heel veel positieve neveneffecten 
zijn. De stad wordt leefbaarder, het klimaat in de stad verbetert, het 
milieu vaart er wel bij en nog zo wat meer. Dat zijn zaken die we 
natuurlijk als argument meenemen om de mensen te stimuleren in hun 
waterbewustzijn.’ 

Meer weten? Surf naar rainproof.nl
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In Vlaanderen is het al sinds 2003 verplicht: een watertoets als voor-
waarde voor het bebouwen van gronden. Met de toets gaat de vergun-
ningverlenende overheid na of de grond geschikt is om te bebouwen.
In Nederland bestaat ook een wettelijke watertoets, maar die is meer 
gericht op het evenredig laten meewegen van waterhuishoudkundige 
belangen in ruimtelijke plannen. Doel van de toets enerzijds is de 
initiatiefnemer van een ruimtelijk plan in een zo vroeg mogelijk 
stadium in gesprek te brengen met de waterbeheerder. Anderzijds 
legt de toets de initiatiefnemer de plicht op verantwoording af te 
leggen over de manier waarop hij is omgegaan met de inbreng van de 
waterbeheerder.

Uiteindelijk is de gedachte achter de watertoets in Vlaanderen en 
Nederland hetzelfde: ruimte maken voor water in plaats van ruimte 
onttrekken aan water. De toets waarborgt de belangen van het water 
bij bouwprojecten. Zeker in ons waterrijke Nederland is dat een 
belangrijke randvoorwaarde.

Het Nederlandse waterbeleid staat in het teken van ‘ruimte voor water’. Leven op Daken denkt 

graag mee in oplossingen en komt daarom met een innovatieve oplossing voor waterbuffering 

op en rond groendaken. Een oplossing die de ‘watertoets der kritiek’ zonder meer kan doorstaan.

We kennen allemaal de kwalijke gevolgen van riooloverstorten bij 
zware regenval omdat de bestaande riolering het wateraanbod 
niet meer kunnen bolwerken. Ook overstromingen komen hierdoor 
regelmatig voor, met blank staande straten en huizen tot gevolg.  
De tendens is dan ook steeds meer om het maaiveld waarop gebouwd 
wordt te compenseren. Bijvoorbeeld op het dak van de nieuwbouw, of 
aan de gevel (een relatief nieuw verschijnsel), met als doel, het water, 
dat anders in de grond zou worden gebufferd, op een andere manier 
op te vangen en vast te houden.

Innovatieve toepassing
Leven op Daken presenteert een innovatieve toepassing die inspeelt 
op de tendens om te komen tot meer waterbuffering op groendaken. 
Deze bestaat uit het door LoD-partner ZinCo ontwikkelde drainage-
element Aquatec 45 met een fikse opslagcapaciteit voor regenwater. 
Het element wordt gecombineerd met het vochtregulerend vlies DV 40, 
waarvan de vezels aan het vlies op basis van capillaire werking water 
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uit het drainage-element opzuigen en zorgen voor een evenredige 
bevloeiing van het bovengelegen gazon.

Het is echter niet het drainage-element alléén dat de toepassing 
innovatief maakt. Bij hevige regenbuien zal immers ook Aquatec 45 
het overtollig hemelwater moeten afvoeren richting riool. En bij grote 
droogte zal Aquatec 45 moeten worden aangevuld met drinkwater om 
het bovengelegen gazon te kunnen blijven bevloeien.

Aanvullende oplossing
In de oplossing van Leven op Daken wordt daarom aanvullend gewerkt 
met een wateropvangsysteem van waterspecialist Aquaco. Afhankelijk 
van de omvang van het bouwproject en de vraag of het gaat om 
bestaande bouw of nieuwbouw, kan worden gekozen voor opvang 
op het dak zelf of op of onder maaiveldniveau. Maar het systeem er 
achter blijft hetzelfde: het overtollige regenwater stroomt naar een 
met schelpen gevulde buffer met reinigende werking. Via een drain 

Het water krijgt een  
kwaliteit waarmee 
het voldoet aan het 
Infiltratiebesluit

stroomt het vervolgens naar een tweede bufferzone met een biologisch 
mengsel waar het water verder wordt gezuiverd. Hierdoor krijgt het 
water een kwaliteit waarmee het voldoet aan het Infiltratiebesluit. 
Desgewenst kan daarna nóg een reinigingsslag worden gemaakt 
waarmee drinkwaterkwaliteit wordt bereikt. Vanuit de buffer kan het 
water worden opgepompt voor bevloeiing van het dak. Maar het kan 
bijvoorbeeld ook worden gebruikt voor het doorspoelen van toiletten 
of eventueel - zoals gezegd - als drinkwater.

Terugverdientijd
Het totale systeem heeft een terugverdientijd van drie tot vijf jaar. De 
gebruiker bespaart immers niet alleen op watergebruik, maar bijvoor-
beeld ook op waterschapskosten. Bovendien voldoet de gebruiker 
aan de wettelijke randvoorwaarden op het gebied van verantwoord 
waterbeheer, én er is een grote maatschappelijke meerwaarde. Want 
een groendak met oog voor mens, milieu en maatschappij… wie wil 
dat nou niet? 
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‘Hogere rioolbelasting  
té voor de hand liggend’
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Wateroverlast

Visie

‘Hogere rioolbelasting  
té voor de hand liggend’

Het invoeren van een hogere rioolheffing 

om de overlast door regen als gevolg van de 

klimaatverandering zo veel mogelijk te kunnen 

beperken, is té voor de hand liggend en een 

vlucht naar voren. Dat vindt Aart Veerman, 

commercieel-directeur bij grootstedelijk hove-

nier en Leven op Daken-partner Van der Tol. 

Veerman gelooft meer in een creatieve groene 

oplossing.

‘er zijn ook oplossingen die 
minder voor de hand liggen, 
mooier zijn, en goedkoper’

Acht van de tien gemeenten verwachten de rioolheffing te moeten 
verhogen om de capaciteit voor hemelwateropslag te kunnen 
vergroten. Dit zeggen de gemeenten in het onlangs verschenen jaar-
lijkse onderzoek Gemeentelijke Barometer van ingenieursbureau Royal 
HaskoningDHV en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). De 
oorzaak van de belastingverhoging zou liggen in steeds meer regenval 
in - vooral - steeds zwaardere pieken. 
Hoewel de gemeenten meer dan voorheen bereid zijn om overlast en 
hinder door water op straat te accepteren (‘een paar keer per jaar’), 
zijn ze beducht voor schade. Tweederde durft het niet aan om het 
risico op schade groter te maken door maatregelen uit te stellen. De 
maatregelen waar zij in dit geval aan denken zijn extra opvangmoge-
lijkheden in de vorm van open water of in ondergrondse bakken.

Voor de hand liggend
‘Een beetje aan de knoppen draaien en een belastingverhoging - met 
mogelijk tot wel 10 procent! - om de uitkomst te financieren. Dat 
vind ik een klassiek voorbeeld van voor de hand liggende oplossingen 
aandragen’, oordeelt Van der Tol-directeur Aart Veerman. ‘Er zijn ook 
andere oplossingen die minder voor de hand liggen, mooier zijn, en 
zelfs goedkoper.’
Veerman vertelt wat zijn voorstel inhoudt. ‘De aanleg van opslagcapa-
citeit in de vorm van open water kost ongeveer 400 euro per kubieke 
meter. Ondergrondse betonnen bakken kosten zo’n 1000 euro per 
kuub. Geef mij die 400 euro en ik zorg voor 12 tot 13 vierkante meter 
groendak dat ongeveer 2 kuub water kan bufferen. Dus voor hetzelfde 

geld ben ik dubbel zo effectief bezig. Of andersom: ik bereik hetzelfde 
resultaat met de helft van het geld voor de goedkoopste oplossing. 
En dan heb ik het nog niet over de winst die ik kan boeken vergeleken 
met de duurdere variant, namelijk de betonnen bakken. Dan ben ik 
nóg goedkoper uit.’

Stimuleren
Veerman erkent dat waterbeheersing een taak van de overheid is, en 
niet van ondernemers of particulieren. ‘Maar dit betekent ook dat 
diezelfde overheid ondernemers en particulieren wél kan stimuleren 
hieraan eveneens een bijdrage te leveren of zelfs een deel van die 
taak over te nemen. Bijvoorbeeld door ze een financiële stimulans te 
geven in de vorm van subsidie voor groendaken met een hoog water-
bufferend vermogen.’
Zijn creatieve groene oplossing is nog niet tot op de cent doorgere-
kend, geeft Veerman toe. Bovendien kunnen zeer zware piekbelas-
tingen tijdens regenbuien de door hem voorgerekende buffercapaciteit 
iets verminderen. ‘Maar feit blijft’, zegt hij, ‘dat deze oplossing 
goedkoper is dan als gemeenten zelf aan de slag gaan met hemel-
wateropvang in de vorm van open water of in ondergrondse bakken. 
En er zijn meer pluspunten. Groendaken zijn mooi om te zien. Ze 
zorgen voor fijnstofreductie, hebben een positieve uitwerking op de 
geestelijke en fysieke gezondheid van mensen en ze hebben een redu-
cerende werking op het warmte-eilandeffect in steden. Dit lijken me 
voldoende argumenten voor de gemeenten om de mogelijkheden van 
groendaken op zijn minst eens nader te bestuderen.’ 
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LOD-project

Woningstichting Maasdriel werkt aan vernieuwing in het oude centrum 
van Kerkdriel. Zonder de sfeer van het dorpshart te willen aantasten. 
Dit betekent dat nieuwbouw zoveel mogelijk wordt ingepast in de 
bestaande bebouwing.

Tweede en laatste fase van het zogenoemde Centrumplan van de 
woningstichting was de realisatie van het project Delkant. De 4200 
vierkante meter nieuwbouw omvat een grote supermarkt en diverse 
andere winkels. Zij staan op een ondergrondse parkeergarage voor 
een kleine 140 auto’s. En bovenop, op het dak van de winkels, zijn 
42 appartementen gerealiseerd verdeeld over drie bouwlagen gelegen 
in een U-vorm. ‘Tussen de appartementen in hielden we een groot 
dakvlak over waar we een mooie invulling aan wilden geven’, zegt 
projectleider Paul van den Bighelaar van Woningstichting Maasdriel. 
‘Omdat we meerwaarde aan de leefbaarheid wilden bieden voor onze 
bewoners, lag een daktuin voor de hand.’
De wens van de woningstichting ging hand in hand met de voor-
keur van architect Mark van Westerlaak. Hij is in dienst bij Factor 
Architecten, een partij die duurzame ontwerpoplossingen propageert 
en participeert in de Dutch Green Building Council. Het bureau heeft 

Nieuwbouw met intensieve daktuin

Kort voor sinterklaas was de feestelijke opening, en inmiddels staat de boel vrolijk in bloei: 

het nieuwbouwproject Delkant in Kerkdriel. Met parkeerkelder, winkelcentrum, bovenop gelegen 

appartementen én een kleurrijke dak-binnentuin. In alle opzichten een feest voor het oog en een 

oase van rust, midden in het centrum.

ruime ervaring met zaken als warmte- en koudeopslag, zonne-energie-
daken en groene waterbergende daken.

Watertaak
Met name dit laatste stukje expertise van het architectenbureau was 
van belang. ‘Omdat we meer verharding terugbrachten dan er voor-
dien was’, zegt Van den Bighelaar, ‘verplichtte het waterschap ons 
het hemelwater vertraagd af te voeren. Dit was een vereiste voor de 
vergunning.’
De oplossing werd gevonden in de aanleg van een intensieve daktuin 
van 800 vierkante meter, met substraathoogtes oplopend van 40 
centimeter tot één meter. Maar ook op de daken van de appartementen 
zelf is groen aangelegd. Zij hebben een extensief sedumdak gekregen 
met daaronder een substraatlaag van 6 centimeter. Deze heeft welis-
waar een geringer waterbufferend vermogen dan de binnentuin, maar 
draagt niettemin bij aan de watertaak.
De aanleg van de binnentuin, de groendaken op de appartementen en 
de waterdichte afdekking daaronder is uitgevoerd door de Leven op 
Daken-partners Van der Tol en Mastum Daksystemen. Overigens blijft 
Van der Tol verantwoordelijk voor het onderhoud van de binnentuin. 
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Kerkdriel

Watertaak

Opdrachtgever Woningstichting Maasdriel belegde het totaal van 
de nieuwbouw bij hoofdaannemer Bouwbedrijf Pennings, en Factor 
Architecten verzorgde zoals gezegd het ontwerp.

Glooiend karakter
‘De appartementen op de onderste bouwlaag hebben een eigen tuin’, 
zegt architect Van Westerlaak. ‘Maar omdat ze tegenover elkaar liggen, 
kijken ze ook op elkaar uit. Om de mensen meer privacy te geven 
hebben we de binnentuin een glooiend karakter gegeven.’ ‘Er staan 
zelfs bomen’, vult Van den Bighelaar aan. ‘In gemetselde bakken van 
een meter hoog. Vanwege het gewicht van het substraatpakket, de bak 
en de boom zelf, staan ze op constructieve pilaren daaronder. Het lijkt 
me prachtig wanneer je in een appartement op de derde bouwlaag op 
nota bene het dak van een commerciële plint alsnog kunt uitkijken op 
de top van een boom. Overigens heb je hier sowieso niet het gevoel 
dat je je op een dak bevindt. Het is meer een park, zoals je die elders 
in Kerkdriel ook vindt. Maar daar op maaiveldniveau.’
Het beplantingsplan is ontworpen door Van der Tol en bevat een 
bijzondere mix aan vaste planten en struiken en bloemen. De grote 
diversiteit maakt dat er in alle jaargetijden iets te beleven valt.

Stappenplan
De groendaken zijn aangelegd volgens het gebruikelijke stappen-
plan van Leven op Daken met de daarbij behorende tussentijdse én 
eindinspecties door BDA Dakadvies. Pas na akkoord van deze partij 

beschouwt Leven op Daken de opdracht als afgerond en wordt de 
10-jarige verzekerde garantie op de totale dakopbouw afgegeven. 
Opvallend in de binnentuin is het gebruik van betonnen L-elementen 
als kantopsluiting. Zij zijn gesteld in betonmortel op de doorlopende 
drainagelaag (ZinCo FD 40 en FD 60, afhankelijk van de hoogte van 
de substraatlaag) en worden mede door het gewicht van het substraat 
op hun plek gehouden. Waar het substraat minder dik is, zijn opsluit-
banden gebruikt die eveneens in betonmortel zijn gesteld.

Tussen de ingeplante tuinvakken door lopen half verharde wandel-
paden en langs de randen naar de open buitenzijde staat een ijzeren 
hekwerk dat is ingevlochten met de snel groeiende klimplant hedera, 
zodat ook dit bijdraagt aan de groene oase. De palen van het hekwerk 
zijn rechtstreeks verankerd aan de betonnen onderlaag van het dak 
en zijn aansluitend ‘ingeplakt’ door de dakbedekkers van Mastum. 
Achter deze omheining van de binnentuin ligt nog een rand extensief 
sedumdak met loopgedeelte en aanlijnbevestiging, zodat het onder-
houd aan het dak geheel volgens de veiligheidsregels kan worden 
uitgevoerd. Kortom: weer een écht Leven op Daken-project succesvol 
uitgevoerd. 

Ook de sedumdaken op de 
appartementen zelf dragen 
bij aan de watertaak
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Inleiding

Urban farming
Kort nieuws

Maakt groen 
behulpzamer en 
creatiever?

De vraag blijft een uitdaging voor weten-

schappers: wat zijn de positieve effecten 

van groene daken? De Universiteit van 

Melbourne gaat nu onderzoeken of een 

groene werkomgeving, zoals een kantoor-

werkplek met uitzicht op groendaken, 

mensen behulpzamer en creatiever maakt.

Het nieuwe onderzoek volgt op een zojuist afgesloten onderzoek 
van eveneens de Universiteit van Melbourne dat aantoont dat 
groendaken een positieve uitwerking hebben op de werkpresta-
ties. Nu is deze uitkomst op zich niet nieuw, omdat al eerder is 
bewezen dat mensen met uitzicht op groen lekkerder in hun vel 
zitten, minder verzuimen en zoals gezegd beter presteren. De 
Australische onderzoekers voegen echter wel een nieuw element 
aan deze uitkomsten toe: slechts veertig seconden naar een groen 
dak kijken, verbetert de concentratie al!
In het onderzoek kregen honderdvijftig studenten een saaie taak 
voorgeschoteld: ze moesten op een knop drukken terwijl op een 
beeldscherm getallen voorbij flitsten, tenzij dat cijfer een drie 
was. Halverwege kregen ze veertig seconden pauze. De helft van 
de groep mocht naar een afbeelding van een dak met begroeiing 
kijken, de andere helft bekeek een afbeelding van een kaal, 
betonnen dak. Na deze pauze bleken de studenten die het groene 
dak hadden gezien beter te presteren. Ze maakten minder fouten 
en waren een stuk geconcentreerder dan de proefpersonen die het 
betonnen dak hadden bekeken.
Leven op Daken kijkt uit naar de uitkomsten van het onderzoek 
naar het effect van groendaken op de menselijke hulpvaardigheid 
en creativiteit. Mocht er sprake zijn van een relatie tussen het een 
en ander, dan kan er wéér een positief effect worden bijschreven 
op het conto van groene daken. De meeste kent u inmiddels: 
goed voor gezondheid, biodiversiteit, (stads)klimaat, water-
huishouding. leefbaarheid… Kortom, goed voor mens, milieu en 
maatschappij. 

Impressies van 
gezond groen

Denkt u aan een groendak, maar wilt u eerst 

een indruk krijgen hoe dat er uit gaat zien? 

Dan kunt u altijd terecht bij het adviesbureau 

van Leven op Daken voor een visuele impressie 

in de vorm van een bewerkte foto van het 

betreffende dakoppervlak of voor een schets-, 

definitief ontwerp.

Impressies geven een goed beeld 
hoe een omgeving in positieve 
zin kan veranderen wanneer een 
dak een groene bedekking krijgt. 
Leven op Daken presenteert 
zich al langer op beurzen met 
dergelijke impressies, en onlangs 
nog kreeg Leven op Daken het 

verzoek van een opdrachtgever in de gezondheidszorg om de moge-
lijke aanleg van een biodiversdak te visualiseren.
Het volledige medisch centrum bestaat nu uit vier gebouwen rond 
een lager gelegen dak, nu nog afgewerkt met grind, dat goed te 
zien is vanuit alle patiëntenkamers. Het instituut erkent de heilzame 
werking van groen, en overweegt daarom nu ook om het gebouw  
met grinddak te voorzien van een biodiversdak dat dan zal worden 
aangelegd volgens het Leven op Daken stappenplan, inclusief  
tienjarige verzekerde garantie. Om de opdrachtgever een indruk te 
geven hoe dit zal uitpakken, heeft Leven op Daken met hulp van 
BTL Advies een impressie laten maken. Grind of Biodivers, u mag het 
zeggen! 



Buitenland

Oost ontmoet West

Een betere plek bestond er niet voor het 

International Green Roof Congres dat op 20 

en 21 april jongstleden plaatsvond: Istanbul, 

Turkije, op de grens tussen Europa en Azië. 

De congreslocatie met 62.000 vierkante meter 

groendak was al helemaal onovertroffen.
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Het vierde congres van de International Green Roof Association (IGRA) 
was er een van uitersten en records. Maar liefst 500 deelnemers uit  
35 landen gaven acte de présence. De groendakprojecten die ter sprake 
kwamen behelsden onder meer een compleet stadspark in Singapore 
op maar liefst 200 meter hoogte, een dakbos in Milaan met meer dan 
700 bomen, en de congreslocatie zelf: Zorlu Center in Istanbul met 
62.000 vierkante meter daktuinen en diverse zwembaden.
‘The sky is the limit’, zo bewees het congres. Diverse sprekers hielden 

hun toehoorders voor dat tegenwoordig vrijwel niets meer onmogelijk 
is en dat de groendak-industrie een nieuwe, uitdagende en bovenal 
oogstrelende weg is ingeslagen.
Hoofdthema van dit congres was ‘Ontdek de natuur op groendaken’. 
Eén van de andere thema’s die behandeld werden, was - heel toepas-
selijk - ‘Groendaken in mediterrane en droge klimaten’. Prachtige 
projecten uit Italië, Armenië, Griekenland, Libanon en Turkije 
passeerden de revue en lieten zien dat groendaken de typisch groot-

stedelijke ‘betonnen dakwoestijnen’ kunnen omtoveren tot 
aantrekkelijke oases.

Het Zorlu Center is zo’n oase. Het multifunctionele complex in 
het financiële district van Istanbul huisvest een theater met 
veertien zalen waarvan de grootste een capaciteit heeft van 
2.300 personen, een winkelcentrum met 200 winkels en vijftien 
restaurants, een vijfsterrenhotel met 181 kamers, kantoren en 
584 appartementen verdeeld over vier woontorens die ieder 
bestaan uit 22 etages. Onder het gehele complex bevindt zich 
een parkeergarage die verdeeld over vijf niveaus plaats biedt 
aan 5.000 auto’s.
En natuurlijk dat dak. Op en rond het Zorlu Center vindt de 
bezoeker meer dan 200 plantensoorten en 68 verschillende 
boomsoorten. Met het aanbrengen van de beplanting, voet-
gangersgedeelten en waterpartijen werd al begonnen tijdens 
de constructie van het multifunctionele bouwwerk. Dit bete-
kent dat ze geheel in hun omgeving zijn geïntegreerd. Alle 
intensieve groendakdelen en geplaveide voetgangersgedeelten 
zijn aangelegd op Floradrain FD 40-E drainage-elementen van 
Leven op Daken-partner Zinco. De opbouw van het extensieve 
groendak op het theater is gebaseerd op het systeem Floradrain 
FD 25-E.
Imposant allemaal. Maar bovenal erg mooi om te zien. Wat  
wil je ook, wanneer zoals in dit geval twee gelauwerde en prijs-
winnende Turkse architectenbureaus worden gevraagd samen 
een exclusief meesterwerk te ontwerpen. Dan krijg je Zorlu 
Center. 
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Istanbul

Multifunctioneel 
complex

Toepasselijk thema:  
groendaken in  
mediterrane en  
droge klimaten
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Thema

Om groendaken een grotere en wetenschappelijk onderbouwde rol te laten spelen in het stedelijk 

waterbeheer, is een omslag nodig van groene naar groen-blauwe daken. Een recent onderzoek 

wijst de weg naar hoe dit kan worden ingevuld.

Groene daken hebben een toegevoegde waarde voor de stedelijke 
omgeving. Ze vangen fijnstof af, reguleren de temperatuur van 
het gebouw, verkoelen de stad en zien er mooi uit. Ook houden ze 
een deel van het regenwater vast, verdampen dit en/of voeren dit 
vertraagd af. 
Maar spelen groendaken ook werkelijk een rol in het stedelijk water-
beheer? 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 functionele eisen vanuit het waterbeheer aan 
groen-blauwe daken. Het onderzoek is geïnitieerd door de Stichting 

RIONED, de koepelorganisatie voor riolering en stedelijk waterbeheer 
in Nederland, en STOWA, het kenniscentrum van de regionale water-
beheerders. De uitkomsten zijn gebaseerd op een grondige literatuur-
studie en de praktijkmetingen van het experimentdak op het gebouw 
van het NIOO-KNAW in Wageningen.

Onderzoek
De rol van water in de huidige generatie groene daken is vooral 
gericht op de functie voor de dakvegetatie en niet op de effecten voor 
de waterhuishouding. Daarom zijn nader onderzoek en de ontwikke-
ling van nieuwe concepten en innovatieve daksystemen nodig, zoals 
bij het experimentdak van het NIOO-KNAW.

Wat we wél weten over de hydrologi-
sche werking van groendaken is voor-
namelijk gebaseerd op onderzoeken 
en publicaties in het buitenland. 
De resultaten hiervan zijn echter 
niet onverkort één op één op de 
Nederlandse situatie te projecteren. 
Bovendien worden in diverse publi-

De beste reclame voor groen-blauwe  
daken is voorlichting geven

Van groen naar 
groen-blauw



Onderzoek

Waterbeheersing

caties en productbrochures zaken beweerd die niet altijd even goed 
kunnen worden onderbouwd. Bijvoorbeeld dat 50 tot 90 procent van 
de totale neerslag op een groendak niet afstroomt.
Het onderzoek ‘Groene daken nader beschouwd’ behandelt achter-
eenvolgens de opbouw en het onderhoud van groene daken; de 
belangrijkste processen voor de hydrologische werking; het feitelijke 
onderzoek zelf; de andere effecten van groene daken op omgeving 
en gebouw (zie het kader); een beschouwing van de beleidsmatige, 
financiële, juridische en innovatieve aspecten; en tot slot de aanbe-
velingen voor stedelijk waterbeheer.
De uitkomsten zijn vooral bedoeld voor medewerkers van gemeenten, 
waterschappen en hun adviseurs, maar kunnen ook interessant zijn 
voor andere betrokkenen. De onderzoekers geven aan dat ze er van 
uit gaan dat de daken, zowel in het geval van nieuwbouw als bij 
bestaande bouw, professioneel zijn aangelegd en voldoen aan de alge-
meen aanvaarde richtlijnen voor de technische opbouw en details voor 
groendaken. Zoals de daken van Leven op Daken dus. Daarom, en voor 

de overzichtelijkheid, beperken we ons in 
dit artikel vooral tot de aanbevelingen, en 
bijvoorbeeld niet de dakopbouw.

Aanbevelingen
De aanbevelingen in het onderzoek spreken 
voor zich: de water- en rioleringsbeheer-
ders 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 volledig 
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 alleen beperkt door het 
draagvermogen. Heeft het dak een beperkt 
draagvermogen, dan dient een principiële 
keuze gemaakt te worden; óf minder totale 
afvoer door meer verdamping, óf reductie 
van de piekafvoer door meer berging, 
vertraging, begrenzing of sturing.
Op nieuwe groene daken die professi-
oneel zijn aangelegd op een dak met 
een verzwaarde draagconstructie is het 
eenvoudiger om de functies van verdampen 
en reductie van afvoerpieken te combi-
neren. In het uiterste geval kunnen die 
daken ook zeer extreme buien vrijwel 
volledig zelfstandig verwerken met een 

Mooie bijvangst
Andere effecten van groendaken

Uitgebreide literatuurstudies naar één bepaald onderwerp leveren onvermijdelijk 
mooie bijvangsten aan andere informatie op. Zo ook het onderzoek ‘Groene daken 
nader beschouwd’ waarbij gekeken is naar de hydrologische werking van groen-
daken. Die hebben ook andere positieve effecten, zo blijkt. In het onderzoeks-
rapport krijgen ze een apart hoofdstuk.

•	 Warmte-isolatie: is er, zij het beperkt en het effect varieert met de vochtig-
heid en de begroeiing op het dak.

•	 Koude-isolatie: groendak kan de warmtestroom in de zomer (naar binnen) met 
70 tot 90 procent verminderen en in de winter (naar buiten) met 10 tot 30 
procent.

•	 Geluidsisolatie: kan oplopen tot wel 8 decibel.
•	 Filtering	fijnstof: hoe groter, vochtiger en groener, hoe meer filtering, maar 

het effect op de luchtkwaliteit blijft beperkt.
•	 Opbrengst	zonnepanelen: door de verkoelende werking van het groendak een 

6 tot 10 procent hogere opbrengst op jaarbasis.
•	 Omgevingstemperatuur: heeft verkoelend effect door verdamping, maar alleen 

grootschalige vergroening van daken zal een waarneembaar effect op de omge-
ving hebben.

•	 Biodiversiteit: zonder meer een positieve bijdrage.
•	 Beleving: groendak versterkt ruimtelijke kwaliteit en heeft positief effect op 

de gezondheid, het herstellen van stress en pijnvermindering.
•	 Kwaliteit	afstromend	regenwater: positieve invloed door zuiverende werking.
•	 Levensduur: groene daken gaan net zo lang mee als pannendaken (tot 50 jaar) 

en twee keer zo lang als bitumineuze daken.

Groen-blauwe en blauwe 
daken zijn een optie voor 

alle soorten bouw

Droog volume substraat Water in microporiën 
substraatmateriaal, niet 
beschikbaar voor planten 
en verdamping

Alle poriën in het substraat 
zijn gevuld met water

Totaal poriënvolume 
is gevuld met lucht

Poriënvolume 
gevuld met lucht

Kleine poriën in 
substraatmateriaal zijn 
gevuld, water beschikbaar 
voor planten en verdamping

Helemaal droog
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Vervolg

minimale belasting van de omgeving. In het geval van nieuwbouw 
is de toepassing van groen-blauwe of blauwe daken in het kader van 
de watercompensatie dus interessant. Door de waterberging dermate 
groot te maken (rond 70 mm of meer) en de afvoer te sturen of te 
begrenzen (tot 2 of 3 mm/uur), kan de verplichte watercompensatie 
op (of onder) maaiveld kleiner of achterwege blijven.

Hoe verder?
De aanbevelingen liggen er, maar hoe deze nu te implementeren? 
Ook hiervoor geeft het onderzoek enkele handreikingen. Subsidie 
voor groendaken bijvoorbeeld, te verstrekken door gemeenten en 
waterschappen. Of een lagere riool- of zuiveringsheffing voor wie 

regenwater op eigen dak of terrein verwerkt. Of de verplichte aanleg 
van groendaken bij nieuwbouw.
Het onderzoek is echter kritisch over de hierboven genoemde maat-
regelen. De effecten zijn lastig meetbaar, er zijn ook andere oplos-

singen te bedenken en voor de verplichte 
aanleg bij nieuwbouw bestaan (nog) geen 
wettelijke handvatten. Beter is het daarom 
als gemeenten perceeleigenaren verplichten 
het regenwater op het eigen terrein te 
verwerken. Het is dan aan de perceeleige-
naar zelf om te beslissen hoe dit gebeurt. 
Ook kunnen gemeenten en waterschappen 
privaatrechtelijke overeenkomsten met 
perceeleigenaren sluiten over de verwerking 
van het regenwater.
De beste optie echter om de kansen van 
groene daken te benutten, is het geven 
van voorlichting en informatie aan particu-
lieren, opdrachtgevers en ontwerpers. Ook 
de NEN-norm voor begroeide daken (waaraan 
nog gewerkt wordt) en verdere innovaties 
zullen een positieve bijdrage leveren aan 
de groeiende rol van groen-blauwe daken 
binnen het stedelijk waterbeheer.

De kansen en aanbevelingen voor groen-
blauwe daken liggen er. Nu de praktijk  
nog. 
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Buitenland

Wetgeving

Groene- en  
zonne-energiedaken

De doorgaans zo saaie en kale Zone Commerciale in Frankrijk, door toeristen vooral bezocht om 

boodschappen te kunnen doen in een hypermarché, krijgt een frissere uitstraling. De Franse 

regering heeft namelijk een wet aangenomen die bedrijven bij nieuwbouw verplicht het dak te 

bedekken met planten of zonnepanelen.

De wet voorziet in een 
verplicht gedeeltelijk 
groendak óf zonnepanelen

Frankrijk heeft haast gemaakt met de wet. Later dit jaar vindt in Parijs 
de VN-klimaattop plaats, en het land wil een goede indruk maken op 
de rest van de wereld. Toch gaat de wet minder ver dan milieugroepe-
ringen hadden gewenst. Zij hoopten op een verplichte totale groene 
dakbedekking. De wet voorziet slechts in een verplicht gedeeltelijk 
groendak. Tevens biedt de wet de bedrijven in de commerciële zones 
de alternatieve mogelijkheid om het groen te vervangen door zonne-
panelen.

In een onderbouwing van de wet schrijft de Franse regering dat groen-
daken bijdragen aan de leefbaarheid van de stad, het bevorderen van 
de biodiversiteit, reductie van de piekbelasting op het riool tijdens 
zware regenval en de koellast vermindering van het gebouw van het 
gebouw. De mogelijkheid om in plaats van groen voor zonne-energie 
te kiezen levert een bijdrage aan de winning van groene energie voor 
eigen gebruik, zo luidt het argument.
Overigens is Frankrijk niet het eerste land dat meervoudig ruimte-
gebruik op daken in de wet verplicht stelt. Maar zeker waar het gaat 
om zonne-energie liggen de Fransen nog altijd ver achter bij andere 
grote Europese landen als Duitsland, Spanje en Italië. Deze landen, 
en bijvoorbeeld ook Canada en Australië, hebben tevens wetgeving 
aangenomen voor verplichte groendaken, die eveneens een stuk verder 
gaat dan wat de Fransen nu beogen.
In ieder geval hebben de Fransen een eerste stap gezet. Dat is iets 
wat de Nederlandse regering en de lagere Nederlandse overheden - 
provincies en gemeenten - nog niet kunnen zeggen. 

Groendak verplicht  
in Zone Commerciale
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LOD-project

Droog onder 
de druppels

Bezoekers van het Leids Universitair Medisch 

Centrum (LUMC) kunnen sinds kort droog van 

de parkeergarage naar het ziekenhuis en terug 

wandelen. In hun oversteek tussen de twee 

gebouwen vinden zij beschutting onder de 

nieuwe Gaanderij: een door zuilen gedragen 

overkapping met een daktuin en lichtkoepels 

als vrolijk gekleurde “druppels”.

Een positieve uitstraling voor de omgeving. Dat was het doel van 
ontwerper Queeste Architecten, naast uiteraard het bieden van 
bescherming tegen weer en wind. De gekleurde “druppels” in het 
dakvlak versterken dit effect, omdat zij gedurende de dag met het 
veranderen van de zonnestand verschillende kleuren licht op verschil-
lende plekken op het maaiveld laten vallen. Niet geheel toevallig is 
de grootste “druppel” door het dak gevallen. Als het regent ontstaat 
hierdoor een omgekeerde fontein en op het trottoir ligt een baken 
van licht.
De ontwerpgedachte die dit alles mogelijk maakt is het idee van het 
opgetilde maaiveld. Want ook van bovenaf biedt de overdekte passage 
een verrassende en prettige aanblik. Het groendak is vanuit de omlig-
gende gebouwen goed zichtbaar, en biedt vanwege de brede keuze 
aan soorten beplanting eveneens een kleurrijk schouwspel. Het dak 
is bedekt met 350 m2 verschillende soorten sedum en kruidachtigen 
zoals gele lis, lavendel, diverse anjersoorten en fakkelgras. Tijdens 
de verschillende seizoenen zijn zo steeds andere kleuren en nuances 
te zien.

De honderden plantjes zijn inmiddels goed tot ontwikkeling gekomen. 
Ze bieden niet alleen een prachtig uitzicht, maar hebben tevens een 
- bewezen! - helende werking op herstellende ziekenhuispatiënten.

Cadeau
De Gaanderij is feitelijk een cadeau van de specialisten aan het LUMC. 
De financiering is afkomstig van een stichting die de specialisten van 
het ziekenhuis vertegenwoordigt. Om het idee van een aangename 
verbinding tussen de parkeergarage en de hoofdentree van het LUMC 
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LUMC Leiden

Gaanderij

Meestal is een gesprek dat een dagdeel in beslag neemt voldoende om een impasse in het proces te doorbreken

Dit geldt vooral voor:
• STRATEGISCHE DAKADVIEZEN • ANALYSE VAN DAKPROBLEMEN • HEIKELE DAKKWESTIES 
• ONTWIKKELING VAN DAKSYSTEMEN

In een dakwereld waar talloze dakdeskundigen 
ronddartelen is er behoefte aan kennis en overzicht

De DAKENRAADGEVER 
 kan u van dienst zijn als GESPREKSPARTNER en 

DAKDENKER van de dakenbranche

DE DAKENRAADGEVER is bekend in de dakenbranche en is te bereiken onder:

af.vandenhout@dakenraadadvies.nl t  : 0416-391906
m  : 06-51422922

Oude Zeedijk 7
4271 BD, Dussen

150605 Adv Dakdenker 0,5.indd   1 09-07-15   15:58

Als het regent ontstaat  
een omgekeerde fontein  

en op het trottoir ligt  
een baken van licht

vorm te geven werd een prijsvraag uitgeschreven die door Queeste 
werd gewonnen.
De uitwerking is een bouwwerk geworden met verschillende doelstel-
lingen: een functionele droge voetgangersverbinding realiseren tussen 
twee verschillende gebouwen; op een positieve manier een bijdrage 
leveren aan de sociale veiligheid op deze plek; structuur geven aan 
verschillende verkeersstromen zoals voetgangers, auto’s, fietsen, 
medewerkers een meer; het LUMC de kans bieden zich te tonen als 
uniek instituut met een geschiedenis die teruggaat tot 1575; met 
het sedumdak een invulling geven aan een “healing en vironment”; de 
schoonheid van de seizoenen een plek geven; en ruimte maken voor 
contemplatie in tijden van vreugde of verdriet.

Stappenplan
Het groendak van de Gaanderij is gerealiseerd door de Leven op Daken-

partners BTL Realisatie en Van Doorn Dakspecialist. Deze laatste was 
verantwoordelijk voor de dakbedekking en daarmee de waterdichting, 
terwijl BTL de aanleg van de daktuin verzorgde en daarnaast namens 
de beide partijen het aanspreekpunt was voor aannemer Du Prie 
Bouw & Ontwikkeling. Dit is één van de veel genoemde en geroemde 
pluspunten van Leven op Daken: de opdrachtgever heeft slechts één 
aanspreekpunt en krijgt één 10-jarige verzekerde garantie op de 
totale dakopbouw. Deze garandeert niet alleen een optimale groei 
van de beplanting, maar dekt ook (gevolg)schades voortkomend uit 
onverhoopte lekkages.
Het project is uitgevoerd volgens het LOD-stappenplan zodat 
de werkzaamheden voldoen aan de BDA Dakrichtlijnen en de 
SBR-Dakbegroeiingsrichtlijn. Daarnaast is de kwaliteit van de uitvoe-
ring voorafgaand, tussentijds en bij gereedmelding extern en onaf-
hankelijk beoordeeld door BDA Dakadvies. 



Wij richten uw 
dak veilig in. 
Voor ons heel 
gewoon,  voor u 
heel veilig.

Wij zijn dé 
specialist op 
het gebied van 
dakveiligheid

Daksafe BV

Waardsedijk Oost 12, 3417 XJ  Montfoort, Nederland

T. 0031348 47 52 00   |   F. 0031348 47 14 86

info@daksafe.nl   |   www.daksafe.nl

WAT KAN DAKSAFE VOOR U BETEKENEN?

Werken op daken is aan heel wat wettelijke regels, Arborichtlijnen en 

veiligheidsvoorschriften gebonden. Daar weten we bij Daksafe alles 

van. Want wij zijn dé specialist op het gebied van dakveiligheid. We 

ontwikkelen, produceren en monteren. Van toetreding tot loopbruggen. Van 

verankeringspunten tot evacuatieapparatuur. En van standaardoplossingen 

tot maatwerk. 

Elke daksituatie is anders. Standaard veiligheidsproducten voldoen dan ook 

niet altijd. Wij hebben de kennis, kunde en ervaring in huis om voor elke 

situatie een passende oplossing te vinden.

OOK VEILIG 

AAN DE SLAG?

VRAAG NU DE 

FOLDER AAN OP 

INFO@DAKSAFE.NL
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Varyflex van Troelstra & de Vries is speciaal ontwikkeld 
voor het soepel opvangen van fysieke belastingen. Deze 
unieke serie toplagen blinkt uit in soepelheid, veerkracht 
en duurzaamheid. Dus als het aankomt op flexibiliteit en 
duurzaamheid, is Varyflex uw eerste keuze. Speciaal voor 
‘Leven op daken’ heeft Troelstra & de Vries Varyflex WW 

ontwikkeld, Varyflex wortelwerend. Deze dakbedekking 
heeft dezelfde voordelen als de ‘gewone’ Varyflex én 
kan worden ingezet voor meervoudig ruimtegebruik, 
in dit geval van het dak. Hierbij kan gedacht worden 
aan een parkeerdak of groen dak. Meer informatie? 
Kijk op de website www.levenopdaken.nl

Leven 
op daken

Advies en gedetailleerde informatie kunt u opvragen door te bellen met +31 (0)515 53 30 00 of mailen 
naar info@troelstra-devries.nl. Kijk ook op onze website, www.troelstra-devries.nl.

13003b
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Organisatie

Leven op Daken neemt de activiteiten van Cityroofs volledig over. De samenvoeging van deze 

twee grote spelers op het gebied van meervoudig ruimtegebruik leidt tot een duidelijk geval van 

één plus één is drie.

Cityroofs is net als Leven op Daken één van de grote spelers die 
zich al langere tijd volledig richt op meervoudig gebruik van daken. 
Cityroofs is onderdeel van Zoontjens, dat internationaal bekend is 
door de realisatie van vooral omvangrijke parkeerdaken. Cityroofs 
timmert vooral aan de weg als adviseur voor en uitvoerder parkeer-, 
rij- en loopverhardingen op daken in combinatie met beplanting, 
verlichting en meubilair. “Met een intensief groendak maken we de 
verloren vierkante meters op het dak aantrekkelijk en geschikt voor 
recreatie,” aldus Mark Blaakman indertijd bij de komst van Cityroofs 
op de Nederlandse markt.

Leven op Daken dateert uit 2004 en is uitgegroeid tot hét advies-
orgaan op het gebied van meervoudig ruimtegebruik op daken. De 
organisatie biedt een ontwerp- en bestekservice voor architecten in 
aanvangsfase, maar verzorgt ook de bouwbegeleiding bij uitvoering 
én de bijbehorende inspecties middels het onafhankelijke bureau BDA 
Dakadvies; een volledig verzekerde garantie tot gevolg. Nadien kan 
ook het beheer en onderhoud van het gebruiksdak onder de paraplu 
van Leven op Daken worden gebracht.
Cityroofs’ eigenaar Zoontjens heeft nu besloten zich vooral te 
concentreren op haar core business: specialistische, innovatieve en 
duurzame systemen, om zo te kunnen blijven inspelen op de complexe 
vraag naar dakbestratingssystemen in alle mogelijke toepassingen 

en materialen. “We zijn drukdoende met uiteenlopende projecten in 
binnen- en buitenland én de introductie van nieuwe productlijnen 
voor onze parkeerdak-, dakbestratings- en galerij- en balkonophoog-
systemen”, aldus Paul Heerkens, algemeen directeur van Zoontjens. 
“De dakactiviteiten die onder de vlag van Cityroofs werden uitge-
voerd, zijn inmiddels overgedragen aan Leven op Daken, waar zij nog 
beter tot hun recht komen.”

Versterking
“De hierboven geschetste ontwikkeling betekent een verdere verster-
king van de activiteiten van Leven op Daken,” stelt LOD-directeur 
Erik Steegman. “Zoontjens blijft doen waar Zoontjens goed in is, 
namelijk parkeerdaken en dakbestrating. Wij op onze beurt blijven 
doen waar wij ook al heel lang goed in zijn, namelijk het bieden van 
totaaloplossingen voor groene en groen-blauwe gebruiksdaken. En 
dat kunnen we nu nóg beter, omdat we nu tevens kunnen beschikken 
over de expertise van Zoontjens bij de realisatie van gebruiksdaken 
volgens het LOD-concept waarbij zich complexe bestratingsvraag-
stukken voordoen.
Eén plus één is in dit geval werkelijk drie, omdat Leven op Daken nu 
dus ook nog verrijkt is met het ‘concept’ Cityroofs. De integratie geldt 
vanaf 1 juli jl. 2015. Steegman: “Samen gaan wij voor nog meer Leven 
op Daken.” 

Cityroofs samen 
met Leven op Daken
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Smits Neuchâtel Bouw BV
Postbus 8294
3503 RG Utrecht

t 030 – 2 840 740
f 030 – 2 965 328
e info@smitsneuchatel.nl www.smitsneuchatel.nl

Smits Neuchâtel 
de specialist in renovatie 
en nieuwbouw van:

• Gebruiksdaken
 - Parkeren
 - Pleinen
 - Vijvers
 - Tuinen
• Bedrijfsvloeren
 - Industrieel
 - Decoratief
• Hellingbanen

The Finishing Touch

Als de afwerking telt

Gietasfalt
Hypox®

SN Wegtapijt®

Solvolan®

Rubbermortel

13003L



Meer	informatie	over	de	activiteiten	van	Leven	op	Daken	vindt	 
u	op	www.levenopdaken.nl.

Leven	op	Daken
Postbus 183
3454 ZK De Meern
Veldzigt 57
3454 PW De Meern
T: +31(0)30 - 264 2069
info@levenopdaken.nl

Download de  
Leven op Daken App

Leven op Daken is hét adviesbureau voor meervoudig ruimtege-
bruik op daken. Wij beheersen het gehele traject. Van advisering 
met schets- en definitief ontwerp, eigen bestekservice; uitvoe-
ring met bouwbegeleiding; preventief onderhoud en het uitein-
delijke beheer van alle soorten gebruiksdaken. 
Geautoriseerde verwerkers bestaande uit dakaannemers, hove-
niers, installateurs, leveranciers en producenten, die elk afzon-
derlijk de duurzame Leven op Daken kwaliteit van extensieve- en 
intensieve gebruiksdaken onderschrijven, zijn aangesloten bij 
Leven op Daken en vormen samenwerkende teams. De vier 
specialistische thema’s van deze gebruiksdaken zijn groendaken 
(daktuinen), energiedaken (o.a. PV zonne-energie en thermische 
energie (de dakcollector), waterdaken (waterberging en waterbuf-
fering) en parkeerdaken. Tevens als vijfde thema de groengevel.
Met een eigen website, vakblad en unieke All-in verzekerde 
garantie een waarborg voor absolute zekerheid voor iedere 
opdrachtgever die meer met zijn dak wil doen.
Een uitgebalanceerd systeem van kwalitatief hoogwaardige 
materialen; een juiste uitvoering door geautoriseerde verwer-
kers met een uiteindelijke onafhankelijke Leven op Daken/ BDA 
controle leidt tot een duurzaam 10 jaar verzekert Leven op Daken 
gebruiksdak met een uiteindelijk verwachte levensduur van 
minstens 30 jaar.
Bij het ontwerpen en uitvoeren van meervoudig ruimtegebruik 
op platte daken worden binnen het ‘Leven op Daken-stappenplan’ 
hoge eisen gesteld aan een veilig en duurzaam dakbedekkings-
systeem. Bij het toepassen en uitvoeren van meervoudig ruimte-
gebruik op daken blijkt vaak dat het beste resultaat voor een 
duurzaam gebruiksdak ligt bij het vasthouden aan een hoge 
kwaliteiteis.
Beide systemen, zowel de dakbedekking als het erop geplaatste 
gebruiksdak moeten in balans zijn met elkaar. Schakel ons in voor 
Design, Build & Construct.
 
Samen maken wij Leven op Daken!

De Meerwaarde van 
Leven op Daken

Een sterk staaltje van waterbuffering. Het groendakpakket op het 
project De Amazones in Den Bosch heeft een waterbufferingscapa-
citeit van ongeveer 120 liter per vierkante meter. Aangezien het dak 
circa 5.000 vierkante meter groot is, kan het 600.000 liter water 
tijdelijk bufferen. Voor een goede vergelijking: dat zijn 400.000 melk-
pakken van 1,5 liter!
Het project De Amazones bestaat uit drie elegante woontorens. Daar 
tussenin ligt een grote parkeerplaats voor ruim honderd auto’s. Deze 
gaat echter verscholen onder een grote grasweide met looppaden. 
Kijk, dat is nou wat wij bedoelen met meervoudig ruimtegebruik! 
Parkeren en recreëren op dezelfde vierkante meter.
Het dak van de onderliggende parkeerkelder ligt op maaiveldniveau en 
is afgewerkt met een tweelaags bitumineus dakbedekkingssysteem. 
Hier bovenop ligt een beschermlaag met daarop een 20 millimeter 
dikke, voorgevormde kunststofdrainagebaan met filtervlies. Deze laag 
is essentieel om een gelijkmatige, structurele afvoer van overtollig 
water te garanderen. Vervolgens is hierop ruim 1.700 m3 intensief 
daktuinsubstraat aangebracht. Het geheel is vervolgens afgewerkt 
met grote graszoden, Big Slabs genaamd, waarmee één grote groen-
vlakte is gevormd.

Sterk staaltje van 
waterbuffering


