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GROENE DAKEN

3 Steeds meer groene
stadsdaken, maar zo hard
gaat het nou ook weer niet

GROENE DAKEN

Groningenkreeg er de afgelopen

Door Frits Poelman

Groningenkreeg er de afgelopen

maanden zeker twintig groene

daken bij. Circa 200 zijn er nu, goed

voor zo’n 60.000 m2. "Dat is in ver-

houding meer dan in Rotterdam

die daar veel mee aan de weg tim-

mert", weet Wout Veldstra van de

gemeente.

Als eerste plaats inNederland in-Als eerste plaats inNederland in-

troduceerde Groningen in 2008 een

subsidie voor groene daken. Veld-

stra schat dat de stad inmiddels aan

circa 45.000m2groendakheeft bij-

gedragen. De rest lag er al of vol-

deed niet aan de eisen.

Groene stadsdaken variëren van

fietsenschuren tot het 5000 m2

grote dak vandeAcademie voor Le-

venswetenschappen op Zernike.

Het gaat bijna altijd om sedumda-

ken met vetplantjes. Echte daktui-

nen,met een dikke laag grondwaar

ook kleine bomen kunnen groeien,

zijn er bijna niet.

"Voor zo’n tuinmoeten hoveniers

geregeld het dak op. Sedumdaken

herstellen zichzelf. In de zomer

sterft de helft van de vetplanten en

de rest groeit weer uit. Je moet al-

leen de regenpijpen schoon hou-

den en de zaailingen van elzen, es-

sen en vooral berken eruit halen.

Die vinden het heel lekker op een

gebouw. Als je niet uitkijkt, heb je

een boom op je dak staan."

Groningen betaalt graag mee

omdat groene daken de afvoer van

regenwater vertragen. Dat is han-

dig want de riolering kan zomerse

buien soms niet aan. "Groene daken

verminderen de druk. Met name in

wijkenmet een gemengd rioolstel-

sel is dat belangrijk om overstort te

voorkomen."

Als stadsecoloog weet Veldstra

als geen ander dat er meer voorde-

len aan zitten. "Allerlei insecten,

torretjes, vogels en vlinders varen

wel bij groene daken. Ze hebben

aantoonbaar een positief effect op

denatuur inde stad.Mensenkijken

ook liever uit op groene daken en

binnen blijft het koeler. Buiten ook

trouwens, want een gewoon dak

kan inde zomerwel 80 gradenwor-

den en straalt die warmte ook af.

Een groen dakwordt nooit warmer

dan het buiten is. Het vermindert

het gebruik van de airco, vangt fijn-

stof af en slaat CO2 op. In dewinter

werkt de isolatie iets minder goed

omdat de daken nat zijn."

Wethouder Frank de Vries

(PvdA) hoopt volgens Veldstra op

minstens 250groenedaken in2015.

Datde aanwas langzaamgaat, komt

vooral door technische beperkin-

gen en koudwatervrees, zegt hij.

"Vooroorlogse gebouwen zijn bijna

altijd stevig genoeg. Sinds de oor-

log zijn draagconstructies exact be-

rekend op het gewicht van het dak

met een pak sneeuw. Je kunt daar

niet zomaar iets op zetten. Bedrij-

venterreinen zijn daarom vaak on-

geschikt. Het helpt ook niet dat de

bouwwereld traditioneel en af-

wachtend is. Dat is moeilijk te

doorbreken, maar corporaties doen

er al lang niet moeilijk meer over."

Legt de gemeente zelf ook vet-

plantjes op het dak? "We zijn er

voor de nieuwbouw van de dienst

Sociale Zaken en Werk mee bezig

en een aantal scholen heeft het al.

Met name in dewijk Reitdiep,maar

ook in De Velden zijn relatief veel

groenedaken.Als je vanbovennaar

de stad kijkt, zie je pas hoeveel

bruikbare ruimte er is. Alleen al in

de binnenstad kun je zoveel platte

daken vergroenen, wel 50 voetbal-

bij elkaar."

ImpressieImpressie
MD Landschapsarchitecten uit Groningen maakte
deze impressie (boven) van de stad met groene
daken. Volgens het bureau ligt er voor de vergroe-
ning van steden een enorm groen potentieel op
onze daken. "Op plekken waar de stad al meerma-
len is verdicht en verbouwd zijn vaak prachtige
daklandschappen ontstaan van grote, kleine, platte
en schuine vlakken, nokken en dakkapellen die
samen een wonderlijke ruimte vormen. Door in
gezamenlijkheid als vereniging van eigenaren,
buurtvereniging of onder regie van gemeente of
woningbouwvereniging het dak als nieuw groen
stadslandschap te ontwikkelen, ontstaan grote
mogelijkheden."
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