
General rights 
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) 
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open 
content license (like Creative Commons). 

Disclaimer/Complaints regulations 
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, 
please let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the 
material inaccessible and/or remove it from the website. Please contact the library: 
https://www.amsterdamuas.com/library/contact/questions, or send a letter to: University Library (Library of the 
University of Amsterdam and Amsterdam University of Applied Sciences), Secretariat, Singel 425, 1012 WP 
Amsterdam, The Netherlands. You will be contacted as soon as possible. 

Hitte (onderzoek HVA)

Author(s)
Solcerova, Anna; Corpel, Lisanne; Föllmi, Dante; Kluck, Jeroen

Publication date
2022
Document Version
Final published version
Published in
Nieuw land op het dak

Link to publication

Citation for published version (APA):
Solcerova, A., Corpel, L., Föllmi, D., & Kluck, J. (2022). Hitte
(onderzoek HVA). In A. N. Holstein, W. Braat, & J. Langewen (Eds.),
Nieuw land op het dak: eindrapport RESILIO (pp. 37-40). RESILIO.

Download date:23 May 2023

https://research.hva.nl/en/publications/c73beb24-b383-4771-94c5-d6a62efb7b19


Nieuw land
op het dak
Eindrapport RESILIO



Colofon
Subsidienummer: UIA03-093

RESILIO, ‘Resilience nEtwork of Smart Innovative cLImate-adapative rOoftops’, 
is een samenwerking tussen de gemeente Amsterdam, Waternet, MetroPolder 
Company, Rooftop Revolution, Hogeschool van Amsterdam (HvA), Vrije 
Universiteit Amsterdam (VU), Stadgenoot, de Alliantie en Lieven de Key. 

Dit project wordt mede gefinancierd uit het ERDF-fonds van de Europese Unie 
via het Urban Innovative Actions-programma. 

Redacteuren:  Age Niels Holstein, Wieke Braat, Joyce Langewen
Vertaling:  Paul de Moel
Ontwerp:  Wieke Braat, Eline Oort
Graphics:  Didly Design

Afbeelding voorkant: Innovatielab Benno Premselahuis © Wieke Braat 
Afbeelding achterkant: Subsidiedak Kop Weespertrekvaart © Wieke Braat 

Auteurs:

Hoofdstuk 1-2:  Joyce Langewen (Gemeente Amsterdam)
Hoofdstuk 3:  Age Niels Holstein (Gemeente Amsterdam)
Hoofdstuk 4:  Kasper Spaan (Waternet)
Hoofdstuk 5:  Toon Haer, Hans de Moel (VU), Anna Solcerova (HvA),
  Eva Drukker (Wageningen University & Research)
Hoofdstuk 6:  Daniel van den Buuse, Willem van Winden,
  Andrew Switzer (HvA), Toon Haer (VU)
Hoofdstuk 7:  Age Niels Holstein, Joyce Langewen (Gemeente Amsterdam)
Hoofdstuk 8:  Marie Morel (HvA), Nicolien van der Grijp (VU),
  Jan Henk Tigelaar, Pamela Logjes (Rooftop Revolution)
Hoofdstuk 9:  Wieke Braat, Joyce Langewen (Gemeente Amsterdam),
  Rosanne Nieuwesteeg (Rooftop Revolution)
Kader A:  Wieke Braat (Gemeente Amsterdam)
Kader B:  Joost Jacobi (MetroPolder Company)
Kader C:  Anne Molenaar (Rooftop Revolution)
Kader D:  Wieke Braat (Gemeente Amsterdam)

30 april 2022

BG RESILIO-dak Makassarstraat/Javastraat © Wieke Braat



37

Na de analyse van de geschiktheid van daken was de volgende vraag: stel 
dat het volledige potentieel geschikt dakoppervlak wordt ingezet voor 
slimme BG-daken, hoe groot is dan de hoeveelheid regenwater die niet op 
straat terechtkomt? Om hierop antwoord te geven, is gebruikgemaakt van 
een overstromingskaart, waarop te zien is hoeveel water er op straat blijft 
staan bij een extreme hoeveelheid neerslag (60 mm in één uur), nadat het 
riool zijn capaciteit heeft bereikt. We zijn hierbij uitgegaan van een situatie 
waarin alle daken in alle scenario’s zijn ingericht als slim BG-dak, en dat 
individuele BG-daken presteren zoals beschreven in 5.1.1. 

Vervolgens is er een berekening gemaakt van de vermindering van het 
water op straat tijdens extreme regenval. De resultaten van dit onderzoek 
17 laten zien dat, afhankelijk van de geschiktheid van de daken, tussen de 
11% en 19% van het watervolume dat tijdens extreme regenval op straat 
blijft staan, kan worden voorkomen. Op de door de gemeente Amsterdam 
geïdentificeerde regenwaterknelpunten (zie 2.3.1) kan gemiddeld 9% 
tot 27% van het overtollige water worden geborgen (afhankelijk van het 
scenario). Dit percentage kan voor specifieke knelpunten aanzienlijk 
hoger of lager liggen (zie afbeelding 16). 

Uit deze analyse blijkt dat slimme BG-daken wellicht niet hét antwoord 
zijn, maar wel een belangrijke rol kunnen spelen in de aanpak van 
klimaatextremen in steden. 

5.2 HITTE (ONDERZOEK HVA)

5.2.1 GEBOUWNIVEAU

De Hogeschool van Amsterdam (HvA) heeft in RESILIO onderzoek 
gedaan naar het koelende en isolerende effect van BG-daken op de 
binnentemperatuur. Het project bood een unieke gelegenheid om recent 
geïnstalleerde BG-daken te vergelijken met meer ‘traditionele’ daken in 
dezelfde buurt. Zo is er inzicht verkregen in hoe verschillende daktypen 
functioneren. Om het effect van BG-daken op de temperatuur van het 
dakoppervlak, de binnentemperatuur en de isolatie te beoordelen, 
werden zowel buiten als binnen metingen verricht, in de zomer en in de 
winter. 

De thermische impact van BG-daken op gebouwniveau is onderzocht op 
grond van vier RESILIO BG-daken, vier referentiedaken (zwart bitumen of 
grind) en twee standaard groene daken met sedum. Op het dak werden 
de temperaturen van de lucht en het substraat gemeten, in het gebouw de 
temperaturen van de lucht binnen en het plafond (zie afbeelding 17). Het 
doel was om de thermische effecten op de binnenomgeving en op de schil 
van het gebouw te onderzoeken. De metingen hebben plaatsgevonden 
tijdens een warme periode (> 20 °C gedurende zeven opeenvolgende 
dagen) en een koude periode (< 5 °C gedurende zeven opeenvolgende 
dagen), om zo het koelende effect en de isolerende werking van BG-daken 
te onderzoeken. 

Uit dit onderzoek 17 blijkt dat verschillende typen daken verschillend 
thermisch gedrag laten zien. In de zomer is de temperatuur van het 
substraat onder de beplanting slechts een paar graden lager dan de 
temperatuur van de grinddaken. Dit geeft aan dat het koelvermogen 
van enkel de groene laag betrekkelijk beperkt is. De temperatuur in 
de krattenlaag, waar het water wordt opgeslagen, was daarentegen 
stabieler (in de zomer én in de winter) dan die van de andere gemeten 
oppervlakken. Dat geeft aan dat de extra waterlaag van een blauw-groen 
dak als temperatuurbuffer kan dienen.

http://openresearch.amsterdam/nl/page/83679
http://openresearch.amsterdam/nl/page/83679
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Afbeelding 17: Overzicht van geplaatste meettoestellen op de onderzoekslocaties met groene en BG-
daken, en op de referentiedaken

1. Boven het dak - lucht 

2. In het substraat onder de beplanting (groene en BG-daken) of in het grind (referentiedaken) 

3. Water (BG-dak) of dakoppervlak (referentiedaken, bitumen) 

4. Binnen in het gebouw - plafond en lucht 

Afbeelding 18 toont de relatief stabiele temperatuur van het water in 
vergelijking met andere oppervlakken in de zomer. Deze stabiliteit komt 
doordat water veel langzamer opwarmt dan bitumen, grind of zelfs het 
substraat van BG-daken. Water koelt echter ook veel langzamer af. Dit is 
zichtbaar als we naar de nachttemperaturen kijken. Water blijft ‘s nachts 
van alle gemeten oppervlakken het warmst. Dit buffereffect kan overdag 
gunstig zijn, maar een negatieve invloed hebben op de warmteoverdracht 
van binnen naar buiten. Dit betekent dat het gebouw na een lange hitte-
golf minder snel afkoelt. 

Tijdens koude perioden is de krattenlaag leeg. Toch fungeert deze laag als 
buffer tegen lagere buitentemperaturen. Uit de onderzoeksmetingen blijkt 
dat de stilstaande luchtlaag in de waterkratten ‘s nachts tot 3 °C warmer 
was dan de andere gemeten oppervlakken. 

Het effect van de waterlaag werd ook binnen, in het gebouw, gemeten. Uit 
de gemiddelde binnentemperaturen blijkt dat kamers onder een BG-dak ‘s 
zomers kouder en ‘s winters warmer zijn dan die onder een referentiedak. 
BG-daken dragen dus het hele jaar door positief bij aan een comfortabel 
binnenklimaat. Ook blijkt uit de meetresultaten dat de binnentemperatu-
ren onder BG-daken in vergelijking met referentiedaken minder gevoelig 
zijn voor veranderingen in de buitentemperatuur. 

Verder is nog gekeken naar het isolatievermogen van gebouwen door de 
R-waarde voor het gehele dak te berekenen. In de bouw geven R-waar-
den het isolatievermogen van materialen weer. De berekende R-waarde 
voor het BG-dak was hoger dan de verwachte R-waarde op basis van het 
gebruikte isolatiemateriaal (3,5 tegen 4,8). Dit was niet het geval voor het 
referentiedak, waar de berekende R-waarde meer overeenkwam met die 
van het isolatiemateriaal (2,0 tegen 2,3). De blauw-groene laag boven op 
het dak lijkt dus de isolatie van het gebouw te verbeteren. 

1

2

4

3
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Afbeelding 18: Gemiddelde gemeten temperatuur per uur (°C) tijdens de drie warme perioden 
(4-16 juni, 16-27 juli, 6-10 september 2021) voor de onderzoekslocaties in de Amsterdamse 
Oosterparkbuurt

Tabel 1: Isolatievermogen van een BG-dak en referentiedak in de Oosterparkbuurt. De kolom 
‘Eigenschappen isolatielaag’ vermeldt het type isolatiemateriaal van het dak en de bijbehorende 
verwachte isolatiewaarde van het dak als geheel. De U- en R-waarden zijn berekende isolatiewaarden 
van het dak op basis van de verschillen tussen de temperatuur binnen en buiten het gebouw.

Type dak Eigenschappen 
isolatielaag  

Meetperiode R-waarde
(m2 x K/W)

Blauw-groen 
 

Isomix 160-170 mm,
R-waarde 3,5 2021 - winter 4,8

Referentie 
(grind)

XPS 60 mm,
R-waarde 2,0 2021 - winter 2,3

Alle binnenmetingen lieten een klein maar structureel effect van BG-daken 
op de binnentemperatuur zien. Op dit moment kan echter niet exact 
worden aangegeven hoe sterk dit effect is. De verschillen in gemiddelde 
temperaturen en de temperatuurschommelingen zijn klein, en worden 
mogelijk niet door de mens waargenomen. De hogere isolatiewaarde van 
BG-daken suggereert echter wel dat de extra blauw-groene laag mogelijk 
van invloed is op de kosten van verwarming/koeling. Het precieze 
effect van de BG-daken op de luchttemperatuur in het gebouw en dus 
op het thermisch comfort van bewoners is onduidelijk en vereist meer 
onderzoek. 

5.2.2 STEDELIJK NIVEAU 

Om te kijken in hoeverre BG-daken hittestress op stadsniveau kunnen 
verminderen, is een literatuurstudie uitgevoerd en een deskundigenpanel 
geraadpleegd. Op deze manier is het effect van BG-daken op de 
luchttemperatuur op straatniveau onderzocht, in een stad zoals 
Amsterdam, in de zomer.
 
Modelmatig onderzoek naar het eventuele effect van (B)G-daken op 
stadsniveau, in steden met een vergelijkbaar klimaat en vergelijkbare 
kenmerken als Amsterdam, wijst op een potentiële afkoeling van 
maximaal 0,4 tot 1 °C.

Blauw-groene, groene en referentiedaken tijdens warme perioden 
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Deze waarden zijn echter berekend voor een stad waar alle daken bedekt 
zijn met beplanting. Als we kijken in hoeverre BG-daken in Amsterdam 
kunnen worden opgeschaald en dit afzetten tegen de literatuur, komen 
we op een cijfer van 0,3 °C. Dit verkoelende effect is gemodelleerd in 
een eerder onderzoek 18 waarin 30% van de daken in een stad zoals 
Amsterdam zijn vervangen door goed bewaterde beplanting.
 
Naast het potentiële opschalingseffect speelt ook de wijktypologie een 
belangrijke rol bij de beoordeling van het effect van BG-daken op de 
temperatuur op straatniveau. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat 
stedelijke middelhoogbouw het meest kan profiteren van de aanleg van 
groene daken; dit soort bebouwing is ook typerend voor Amsterdam. 

De resultaten van het literatuuronderzoek zijn ook besproken door een 
panel van deskundigen, bestaande uit meteorologen, deskundigen op 
het gebied van BG-daken, een deskundige op het gebied van stedelijke 
klimaatmodellen en deskundigen op het gebied van klimaatadaptatie. 
De conclusie van de panelleden is dat het potentiële effect van BG-daken 
in Amsterdam waarschijnlijk zeer gering is, zelfs als alle geschikte daken 
worden ingezet. Het effect van 0,3 °C uit de literatuur is volgens het panel 
het maximale potentiële effect. Het werkelijke effect is waarschijnlijk nog 
veel kleiner. Er kunnen verschillende voordelen zijn van BG-daken voor 
verschillende wijken. De deskundigen zijn het erover eens dat zowel de 
potentiële beschikbaarheid van BG-daken, als de algehele wijktypologie, 
van belang zullen zijn voor de daadwerkelijke effecten. Aangezien het 
effect slechts met een fractie van een graad varieert, zijn de verschillen 
echter feitelijk verwaarloosbaar wanneer het gaat om de afkoeling van 
een hele stad of wijk. 

De conclusie is dat de deskundigen het erover eens zijn dat BG-daken 
slechts een gering of zelfs geen enkel effect hebben op het stadsklimaat 
van Amsterdam, zelfs niet als alle geschikte daken worden ingezet. Toch 
mag dit geen reden zijn om geen (B)G-daken aan te leggen. Het blijft een 
feit dat het vergroten van het beplante oppervlak, in combinatie met 
andere groene maatregelen in een stad, de beste manier is om hittestress 
in de stad te bestrijden. BG-daken maken deel uit van deze algemene 
strategie. 

5.3 BIODIVERSITEIT

5.3.1 GEBOUWNIVEAU

Groene daken worden vaak onderverdeeld in drie categorieën: 
sedumdaken, kruidendaken en daktuinen (zie afbeelding 19). De laatste 
twee kennen een significant hogere diversiteit aan insecten, waarbij 
kruidendaken in vergelijking met daktuinen zelfs een iets hogere 
diversiteit van bepaalde insectengroepen kunnen laten zien. Dit komt 
doordat kruidendaken en daktuinen een veel grotere diversiteit aan 
planten mogelijk maken. Kruidendaken worden ook wel natuurdaken 
genoemd, omdat ze inheemse planten bevatten en vaak niet toegankelijk 
zijn voor het publiek. Omdat deze natuurdaken de biodiversiteit 
aanzienlijk bevorderen, zijn ze in Basel (in Zwitserland) zelfs verplicht. 
Groene daken worden hier aangelegd met grond en zaden uit het 
omliggende groenlandschap. 

Om al deze redenen is door de Amsterdamse stadsecoloog Geert 
Timmermans en het dakbedrijf Van Ginkel, dat gespecialiseerd is in groene 
daken, een op biodiversiteit gerichte lijst met inheemse plantensoorten 
opgesteld (zie tabel 2). 

Tegen april 2022 zullen deze planten op alle RESILIO-daken zijn 
opgekomen. Dat is ook het moment dat er wordt gestart met het 
inventariseren van de biodiversiteit. Deze inventarisatie is voor het eerste 
jaar ondergebracht bij een ecologisch adviesbureau (Bureau Stadsnatuur 
Rotterdam) en zal daarna worden voortgezet door een promovendus 
(Eva Drukker) van Wageningen University & Research (WUR). Zij is 
gespecialiseerd in de diversiteit van insectensoorten op groene daken. De 
monitoring omvat de inventarisatie van planten en alle insectengroepen, 
van bodemfauna tot bijen, vlinders en motten, en ook de eventuele 
effecten hiervan op gierzwaluwen en vleermuizen.

http://www.iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/9/5/055002
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