
 

Meer slimme daken voor de stad 
  
Blauw-groene daken – zoals op gebouw 002 van het Marineterrein – verkoelen en             
vergroenen de omgeving en ze vangen regenwater op. Alleen maar voordelen zou je             
zeggen. Waarom worden dan nog maar zo weinig daken op die manier benut? 
 

● Verslag van: meet-up Meer slimme daken voor de stad op 17 januari 2018 in de 
Commandantswoning, Marineterrein Amsterdam. 

● Aanwezig: Joris Voeten (Roof Scapes) Glen Bosman (Consolidated), Kasper Spaan 
(Waternet), daarnaast buurtbewoners, bestuurders van vve’s en vertegenwoordigers 
van woningcorporatie De Key. 

 
  
Waar praten we over? 
De aarde warmt op. Het is nu al        
gemiddeld 1,6 graden warmer dan     
in 1980. Ook is er steeds meer       
verstedelijking, waardoor het   
stadshitte-eiland effect steeds   
groter wordt. Daarnaast valt er     
meer neerslag in kortere periodes     
en de riolen kunnen dit niet meer       
verwerken. Kunnen we de    
oplossing voor deze problemen    

vinden door het beter benutten van onze daken? Daarover praten we tijdens een meet-up              
met experts en buurtbewoners op 17 januari 2018 op het Marineterrein. 
 
De ontwikkeling van blauw-groene daken 
Tot zo’n vijftien jaar geleden werden daken niet echt benut. Ze hadden een drainage naar               
het riool en hooguit een airco-unit. Inmiddels zijn er ook veel zonnepanelen op daken              
gekomen. Dat is op zichzelf nuttig, maar ze vangen geen water op en ze produceren minder                
stroom bij hoge temperaturen. Je ziet ook steeds meer sedumdaken verschijnen, maar in             
feite heb je daar maar weinig aan omdat het verkoelende effect van sedumvetplantjes al              
snel stopt en de wateropvang zeer gering is. 
 
‘Kratjes’ van Permavoid 
In combinatie met andere beplanting gaat het al        
beter. Is meer zand en meer substraat dan de         
oplossing? Nee, dan wordt het dak erg zwaar en         
er is amper ruimte voor wateropslag. Om dit        
probleem op te lossen zijn de 85 mm hoge         
Drainage Units (in de volksmond ‘kratjes’      
genaamd) van Permavoid ontwikkeld; deze     
vormen de onderlaag van het blauw-groene dak.       
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De kratjes kunnen veel water opvangen, opslaan en met speciale vezels op natuurlijke wijze              
terugvoeren naar de beplanting erboven tijdens droge perioden. 
 
 
Nature based solution 
Blauw-groene daken zijn een zogenaamde nature based solution. Dit soort daken doen            
precies wat de natuur ook doet: het hemelwater opvangen, opslaan en op locatie             
hergebruiken.  

 
En als je eenmaal het     
water op je dak goed     
geregeld hebt, kan je    
er van alles doen.    
Bijvoorbeeld groente  
verbouwen, of een tuin    
aanleggen, of een park    
met een café. Maar    
ook een dronedak voor    
het afleveren van   
pakketjes is denkbaar.. 
 
 

Eerste bevindingen Project Smart Roof 2.0 
Op het Marineterrein is in 2017 Project Smart Roof 2.0 van start gegaan; een blauw-groen               
dak vol sensoren waar wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan. De eerste resultaten zijn            
spectaculair. Het blauw-groene dak kan veel meer water vasthouden en verdampen, dus            
verkoelen, dan het ‘gewone’ groene dak. Dit is een belangrijk punt want juist bij hitte, als                
verkoeling het hardst nodig is, stopt het gewone groene dak met functioneren. 
 
 
De planten op het blauw-groene dak      
hebben daarnaast geen extra water     
nodig gehad en bleven hun verkoelende      
functie uitoefenen; de airco is in gebouw       
002 gedurende de hele zomer van 2017       
niet nodig geweest. Uitgezonderd bij een      
gigantische hoosbui gaat er geen     
druppel het riool in. Grappig genoeg viel       
er juist op de dag van de opening zo’n         
uitzonderlijke bui ... 
 
 
Opbrengst zonnepanelen tegenover blauw-groene daken 
Zonnepanelen zijn misschien niet zo mooi om naar te kijken. Maar daar staat tegenover dat               
er – zeker bij grotere oppervlaktes – al snel een verdienmodel in beeld komt. Dat is dan ook                  
de reden dat veel verenigingen van eigenaren (vve’s) voor zonnepanelen kiezen.           
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Blauw-groene daken kosten in eerste instantie geld, maar leveren indirect wel degelijk            
waardevermeerdering op. Mensen betalen ook graag iets meer voor een koel huis met een              
daktuin.  
 
Wat is nu de beste oplossing? 
Blauw-groene daken leveren dus een bijdrage aan de verkoeling en de vergroening van de              
stad én ze bieden een oplossing voor de opvang van regenwater, en dat is erg belangrijk in                 
steden waar neerslagopvang een steeds groter probleem wordt door verstening.          

Zonnepanelen leveren alleen energie op.     
Een blauw-groen dak in combinatie met      
zonnepanelen bundelt alle voordelen, maar     
vergt wel een hoge initiële investering. Wie       
een keuze moet maken kan zich daarom het        
beste afvragen: wil ik groen, verkoeling,      
wateropvang of energie? Vervolgens kun je,      
rekening houdend met de mogelijk     
dakbelasting en kosten, de optimale     
combinatie voor je dak bepalen. 

 
Onderzoek daken in de hele stad 
De woningcorporaties beslissen wat er met de daken moet gebeuren op groter            
schaalniveau. Om die afweging goed te kunnen maken, zijn veel gegevens nodig. Daarom             
heeft Consolidated in opdracht van Ymere van 1492 complexen in Amsterdam alle data             
verzameld. In totaal gaat het om maar liefst 5500 daken. Daardoor is bekend hoeveel              
zonnepanelen daar mogelijk zijn, hoeveel groen-blauwe daken er aangelegd kunnen worden           
en hoeveel waterbuffering er mogelijk is. Het levert ook inzicht in de kosten van zulke               
aanpassingen. Bij een aanpassing wordt er ook gekeken naar termijnen van groot            
onderhoud. De potentie van dit soort daken blijkt enorm te zijn: 
 
*Quickscan: 9 voetbalvelden aan Amsterdams dak in bezit van Ymere is geschikt voor             
vergroening 
  
‘Bij Ymere is in Amsterdam is 583.000 m²        
dakoppervlak (836 daken) geschikt voor     
zonnepanelen. Aan de hand van een      
quickscan is vastgesteld dat we 45.000 m²       
dakoppervlak kunnen vergroenen zonder    
aanvullende maatregelen en hiervan is     
31.000 m² voorzien van een waterbufferend      
vermogen (blauw-groene daken), alles bij     
elkaar zo’n 9 voetbalvelden. Vanuit verder      
onderzoek zal naar voren komen dat er nog        
meer mogelijk is.’ 
 
*Gegevens zijn aangeleverd door: Consolidated  
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Wat zijn de mogelijkheden op Kattenburg en Oostenburg? 
Er liggen ook heel wat vierkante meters plat dak op Kattenburg (exclusief het Marineterrein)              
en Wittenburg. Dat biedt dus ook mogelijkheden. Op dit moment worden ook de data van de                

woningen van Rochdale en Eigen     
Haard in deze wijken toegevoegd     
aan het onderzoek van Consolidated.     
De data van De Key volgen later.  
 
De vve’s van Kattenburg vallen nog      
buiten deze ronde van het     
dataverzamelen. Voor een goed en     
compleet overzicht en mogelijke    
aanpassingen is die informatie nog     
wel noodzakelijk. 
 
 

Het dilemma van woningcorporaties 
Woningcorporaties hebben, naast het verduurzamen van daken, nog veel andere ambities.           
Na het isoleren van daken en gevels, komt nu ook vergroening, energietransitie en innovatie              
van de installatietechniek steeds meer op gang. Maar er zijn ook dilemma’s. Mooie plannen              
stranden niet zelden omdat bewoners niet mee kunnen of willen betalen. Een paar tientjes              
per maand is vaak al te veel voor sommige huishoudens. Dit speelt ook op de Oostelijke                
Eilanden waar veel sociale huur is. 
 
De lessen van Kopenhagen 
Maar er is wel degelijk urgentie om de optie van blauw-groene daken serieus te overwegen.               
Een goed, recent en waarschuwend voorbeeld komt uit Denmeraken. Op 2 juli 2011 viel in               
de stad Kopenhagen in twee uur tijd 150 mm regen. Dat resulteerde in een schadepost van                
circa 1 miljard euro. Sindsdien zijn blauw-groene daken daar verplicht. In veel andere steden              
staat de opvang van regenwater op daken inmiddels hoog op de agenda. In Toronto              
(Canada) bijvoorbeeld worden eigenaren van daken groter dan 1000 m² verplicht een groen             
of een blauw-groen dak aan te leggen. 
 

 
 
Rainproof en aantrekkelijk 
In Amsterdam is na de ervaringen en acties in Kopenhagen het Rainproof-programma            
opgezet. Rainproof is een samenwerking tussen verschillende instellingen die steden helpen           
om klimaatadaptief te worden. Het programma propageert met name blauw-groene daken           
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omdat steden hierdoor niet alleen neerslagbestendig worden, maar ook een stuk           
aantrekkelijker. Een andere optie is om het toegenomen volume aan regenwater af te             
voeren met grotere rioolbuizen. Daar heeft bijvoorbeeld Tilburg voor gekozen. Die keuze            
sluit echter de kans uit om de stad met de aanleg van blauw-groene daken verder te                
vergroenen en verkoelen. 
 
 
Appel aan de politiek: doe iets aan regelgeving 
De urgentie en de voordelen van blauw-groene daken beginnen nu pas bij de politiek door te                
dringen. Zo was deltacommissaris Wim Kuijken onlangs op bezoek bij project Smart Roof             

2.0. Hij verbaasde zich over het feit dat        
blauw-groene daken zo veel meer     
oplossingen bieden dan ‘gewone’ groene     
daken. In Nederland zullen blauw-groene     
daken echter niet snel verplicht worden      
gesteld, zo is de verwachting. Maar als het        
aan Kuijken ligt kunnen er wel grote stappen        
gemaakt worden op het gebied van      
regelgeving rond de aanleg van     
blauw-groene daken. Dit zou kunnen helpen      
om de aanleg en verder groei van dit type         
daken vooral in steden te stimuleren. 

 
Hoe verder? 
Roofscapes en Consolidated zijn het erover eens dat daken onontgonnen vastgoed zijn. Het             
is een gemiste kans om de mogelijkheden geheel onbenut te laten. Dus is het motto om                
ondanks tegenslagen, vertraging of regelgeving wel door te zetten waar dat mogelijk is. Zo              
werken Consolidated en Ymere in Amsterdam-Noord aan de vergroening van 5000 m²            
dakoppervlak aan de Floraweg en het Virgohof. De beplanting levert daar een bijdrage aan              
de biodiversiteit en de bovenwoningen kijken uit op mooie groene daken. Het woongenot             
van de bewoners is er substantieel toegenomen. Een resultaat dat bovendien bereikt werd             
zonder subsidie. 
 
Den Haag en EU worden ingeschakeld 
Ook Waternet heeft positieve verwachtingen. Op dit moment is bijvoorbeeld een grote            
Europese aanvraag voor blauw-groene daken in behandeling. Daar zijn ook          
woningcorporaties bij betrokken. Ondertussen doet de deltacommissaris een beroep op de           
politiek in Den Haag om Nederland klimaatadaptief in te richten. Inzet daarbij zal zijn om de                
middelen die we daarvoor hebben beter in te zetten. Blauw-groene daken horen daar             
nadrukkelijk bij. 
 
Subsidie van de gemeente 
Hoewel subsidie niet zaligmakend is, biedt het wel belangrijke voordelen. Het kan bepaalde             
ontwikkelingen op gang brengen. Het is daarom prettig dat de gemeente Amsterdam een             
subsidieregeling in het leven geroepen heeft voor groene daken. Daarnaast is het niet             
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ondenkbaar dat er na de komende gemeenteraadsverkiezingen een college komt dat nog            
meer wil doen aan klimaatadaptatie en dus aan de de aanleg van blauw-groene daken.  
 
Alle daken van het Marineterrein worden klimaatvriendelijk 
Er is ongelooflijk veel goede respons      
gekomen op project Smart Roof 2.0. Het       
blauw-groene dak van dit experiment is      
aangelegd op het Marineterrein. Het     
werd ook internationaal opgepikt. Dat     
geeft goede hoop en inspiratie voor      
verdere stappen. De ruimtelijke plannen     
voor de toekomst van het Marineterrein      
zijn weliswaar nog niet concreet, maar      
alles wat hier gaat komen, wordt      
toekomstbestendig. Dus de kans dat er      
meer blauw-groene daken op het terrein gaan komen, is groot. De aanleg kan ook als               
voorwaarde gesteld worden aan partijen die hier in de toekomst gaan bouwen.  
 
Gesprek gaande houden 
Die ontwikkelingen rond nieuwbouw laten echter nog wel even op zich wachten. Daarom is              
het belangrijk dat er ook op kortere termijn dingen gaan gebeuren rond blauw-groene daken.              
En het is ook belangrijk dat de buurt gaat profiteren van deze en andere ontwikkelingen op                
het Marineterrein. Bureau Marineterrein Amsterdam kan zelf niets implementeren buiten het           
eigen gebied. Maar het bureau kan wel partijen bij elkaar brengen en het gesprek gaande               
houden. Dat is dus ook de intentie. Verder organiseren we over een jaar opnieuw een               
meet-up over ditzelfde onderwerp. Laten we hopen op en samenwerken aan verdere            
ontwikkelingen. 
 

 
 
Ondertussen, een maand later … 
Naar aanleiding van de meet-up over blauw-groene daken hebben de vve/bewoners van de             
Gekroonde Valk aan de Buiten Kadijken een afspraak gemaakt met Roofscapes.           
Roofscapes gaat de mogelijkheden voor de installatie van een blauw-groen dak verder in             
kaart brengen. De vve is ondertussen zeer enthousiast over de meerwaarde en            
mogelijkheden. Roofscapes heeft Optigroen (betrokken bij Project Smart Roof 2.0) gevraagd           
om een zo goed mogelijke inschatting van de mogelijkheden te maken.  
 
Ook aan de Oostelijke Handelskade zijn de voorbereidingen voor de aanleg van een groot              
blauw-groen dak, met extra aandacht voor biodiversiteit en zonne-energie en geïnspireerd           
door Project Smart Roof 2.0, in een zeer vergevorderd stadium.  
 
Wordt vervolgd … 
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