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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