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1 Inleiding 
 

 Aanleiding 
De gemeente Delft wil het gebruik van (platte) daken stimuleren voor het invullen van de 
ambities voor duurzaamheid en klimaatadaptatie. Doelen hierbij zijn het vergroten van de 
energieprestatie, vergroten van de biodiversiteit, beperken van hittestress en het beperken 
van wateroverlast. Voor het bereiken van deze doelen kunnen op het platte dak 
zonnepanelen, groene en/of waterbergende daken aangelegd worden. De vraag is echter of 
en hoe de functies op het dak het beste gecombineerd en toegepast kunnen worden. 
 

 Doel en werkwijze 
Het doel van deze studie is het geven van een overzicht van mogelijkheden om platte daken 
in te zetten voor het invullen van de ambities voor duurzaamheid en klimaatadaptatie van 
de gemeente Delft. 
 
In hoofdstuk 2 onderzoeken we de prestaties van zonnepanelen(geel), beplanting (groen, 
bruin voor ecologische functies) en waterberging (blauw) op daken en de effecten van het 
combineren van deze functie vanuit de literatuur. In hoofdstuk 3 valideren we deze 
resultaten met kennis vanuit de praktijk en geven we een overzicht van de voorwaarden en 
risico's. Hoofdstuk 4 geeft een samenvattend overzicht van functiecombinaties voor 
verschillende type daken. Hoofdstuk 5 geeft de belangrijkste conclusies en aanbevelingen 
om platte daken in te zetten voor duurzaamheid en klimaatbestendigheid.  
 
In deze studie hebben we niet specifiek gekeken naar combinaties met andere functies, 
zoals de betreedbaarheid (rood) of voedsel verbouwen (aubergine). 
 

 
Figuur 1: Functie overzicht multifunctionele daken 
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2 Eigenschappen geel, groen en blauw dak 
De kleuren geel, groen en blauw staan respectievelijk voor daken met zonnepanelen, 
begroeiing en waterbergingscapaciteit. De functies, eigenschappen en 
combinatiemogelijkheden van deze daken worden beschreven in de onderstaande 
paragrafen. Een mooi Nederlandstalig overzicht van deze en andere effecten van 
groenblauwe daken is te vinden in de ‘Factsheet’1 van de Greendeal Groene Daken en de 
publicatie ‘Groene daken nader beschouwd’2 van STOWA en RIONED.  
 

 Geel dak 
De belangrijkste functie is het leveren van elektrische energie door zonnepanelen en/of 
warmte door warmtecollectoren. Vooral in de nieuwbouw is het opwekken van veel energie 
nodig voor het behalen en energieprestatienormen. Een belangrijk neveneffect van 
zonnepanelen is schaduw op het onderliggende dak. Om het rendement per paneel te 
verhogen wordt vaak gekozen voor een zuid-opstelling van de zonnepanelen. Met een 
gesloten aerodynamische oostwest-opstelling kan het totale rendement per dakoppervlak 
vergroot en de hoeveelheid benodigde ballast verminderd worden. Naast het gebruik van 
ballast tegen opwaaien, kunnen de frames van de zonnepanelen ook bevestigd worden door 
de dakbedekking heen. Het doorboren van de dakbedekking kost tijd en levert kwetsbare 
details op. 

 

Het toevoegen van een extensief groen dak of een dak met waterberging zorgt ervoor dat 
de zonnepanelen minder sterk opwarmen en daardoor een hoger rendement leveren. De 
resultaten van onderzoeken zijn afhankelijk van type zonnepaneel, opstelling, klimaat en 
type groen dak. Onderzoek van Manfred Köhler3 laat een verhoging van het rendement 
gemiddeld over het jaar zien van 6% bij toepassing van een groen dak. Bij een groen dak 
moet een goede plantkeuze en onderhoud voorkomen dat zonnepanelen bedekt worden 
door planten. Een andere optie is het gebruik van witte dakbedekking met een hoog albedo, 
waarmee straling gereflecteerd wordt en opwarming van het dak verminderd wordt. 
 

 Groen dak 
Een groen dak (of zoals de officiële benaming luidt ‘begroeid dak’) is een systeem van 
levende beplanting als ballastlaag op de dakbedekking. De belangrijkste functies zijn het 
toevoegen van ecologie en het creëren van een aangename omgeving om op uit te kijken of 

                                                                    
1 https://www.greendealgroenedaken.nl/wp-content/uploads/2018/09/GDGD-Facts-and-Values-
graphic-sept-2018-1.jpg  
2 http://edepot.wur.nl/340824  
3 http://www.worldgreenroof.org/files/pdf/Manfred-KoehlerMinneapolisPV.pdf  

Figuur 2 PV-panelen in oostwest-opstelling (links) en in zuid-opstelling (rechts). Bron: MetroPolder company 

https://www.greendealgroenedaken.nl/wp-content/uploads/2018/09/GDGD-Facts-and-Values-graphic-sept-2018-1.jpg
https://www.greendealgroenedaken.nl/wp-content/uploads/2018/09/GDGD-Facts-and-Values-graphic-sept-2018-1.jpg
http://edepot.wur.nl/340824
http://www.worldgreenroof.org/files/pdf/Manfred-KoehlerMinneapolisPV.pdf
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in te verblijven. Neveneffecten zijn het koelen4  van het gebouw en de omgeving, en 
bescherming van de dakbedekking tegen UV-straling. Intensieve groene daken hebben een 
substraatpakket van 15 cm of meer met een gevarieerde beplanting en zijn relatief zwaar. 
Extensieve groene daken hebben een substraatlaag van minder dan 15 centimeter, zijn licht 
en bevatten voornamelijk sedumbeplanting. Groene daken, met name intensieve daken, 
hebben onderhoud nodig om het gewenste beeld te behouden. 

Toevoegen van zonnepanelen op het dak vermindert het natuurlijke beeld van het dak. Door 
schaduwwerking kan de biodiversiteit5 juist toenemen. Er ontstaan dan zones met meer en 
minder direct zonlicht, vooral bij een zuid-opstelling van de zonnepanelen waarbij er meer 
ruimte is tussen de panelen. Hierbij is een goede verdeling en beschikbaarheid van water wel 
een voorwaarde. Een verhoogde opstelling van panelen zorgt voor meer (indirect) licht en 
ruimte voor de beplanting. Nadeel is het totale gewicht van het systeem, wat de toepassing 
van bestaande (zwakkere) daken bemoeilijkt. 
Het toevoegen van water aan een groen dak zorgt voor een grotere biodiversiteit op de 
daken door een stabielere vochthuishouding. Zelfs als lichte groene daken met weinig 
substraat worden gecombineerd met waterberging ontwikkelen zich ook grassen en 
kruiden. Een voorbeeld hiervan is het groen dak bij Smartroof 2.0 in Amsterdam (zie 
afbeelding). Het alternatief is het aanbrengen van een irrigatiesysteem voor de beplanting, 
waarbij drinkwater wordt gebruikt. Blauwe en blauwgroene daken gaan echter uit van het 
maximaal hergebruiken van regenwater. 

 
Figuur 4: Grassen en kruiden op licht groen dak met waterberging (Smartroof 2.0)  

                                                                    
4 http://edepot.wur.nl/240783  
5 http://www.worldgreenroof.org/files/pdf/Manfred-KoehlerMinneapolisPV.pdf  

Figuur 3: extensief groen dak (links) en intensief groen dak (rechts) Bron: MetroPolder company 

http://edepot.wur.nl/240783
http://www.worldgreenroof.org/files/pdf/Manfred-KoehlerMinneapolisPV.pdf
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 Blauw dak  
De belangrijkste functie is het opvangen van hevige neerslag en het vertraagd afvoeren van 
deze neerslag6. Neveneffect hiervan is een sterke koeling van het dak door verdamping7 en 
de mogelijk om water her te gebruiken. Buffersystemen onder groene daken zijn gericht op 
het zolang mogelijk vasthouden van water voor de beplanting. Vertragende systemen 
richten zich op de opvang van hevige neerslag en lopen kort na de bui leeg. Slim gestuurde 
daken en het Polderdak8 combineren het water (meer dan 70 mm) vasthouden en vertragen 
zoveel mogelijk op basis van o.a. weerdata. 

 

Figuur 5: Gestuurde waterberging onder beplanting (links), gestuurde open waterberging (rechts) Bron: MetroPolder 
company 

Het toevoegen van een groen dak op een blauw dak zorgt voor een natuurlijke afdichting en 
filter van het water en voor verdamping van het water door de beplanting. Door deze 
afdichting blijft de waterkwaliteit goed.  

  

                                                                    
6 http://edepot.wur.nl/340824  
7 https://www.mdpi.com/2073-4441/10/9/1253/htm  
8 https://metropolder.com/polderdak/ 

http://edepot.wur.nl/340824
https://www.mdpi.com/2073-4441/10/9/1253/htm
https://metropolder.com/polderdak/
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3 Praktijkvoorbeelden en ervaringen 
Voorgaand hoofdstuk laat de mogelijkheden van de verschillend typen daken zien. In dit 
hoofdstuk worden drie combinaties met een praktijktoepassing als voorbeeld toegelicht. 
Vervolgens geven we een overzicht van onze ervaringen uit de praktijk. 
 

 Groen-blauw dak Boelelaan Amsterdam 
Op dit bestaande appartementencomplex is in 2016 een daktuin met een Polderdak® van 
700m2 aangebracht. Onder de gehele tuin ligt een gestuurde waterberging van 85mm hoog 
en de tuin is voorzien van een beperkte laag substraat (gemiddeld 120 mm). Ondanks deze 
beperkte substraatdikte is de beplanting gevarieerd. De tuin fungeert als gezamenlijke 
ruimte voor de bewoners van het pand. 
In het voorbereidingsproces is ook de optie van zonnepanelen ter sprake gekomen. De 
gebruiksfunctie en de esthetische kwaliteit van het dak vormden voor de eigenaar een 
belangrijker argument dan het opwekken van energie. 

 
 

 
Figuur 6 Groen-blauw dak Boelelaan (Bron: De Dakdokters) 
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 Groen-geel dak Rozet Arnhem 
Op het Cultureel Centrum Rozet in Arhem heeft de Koninklijke Ginkel Groep een groen dak 
aangelegd met zonnepanelen. De opbouw bestaat uit een Solar Groen dak van Optigroen 
met een drainage-bufferlaag van 25 mm en een extensief groendak met Sedum-beplanting. 
De zonnepanelen zijn in een ruime zuid-opstelling geplaatst met een hogere standaard 
zodat de begroeiing voldoende licht krijgt. 
 

 
 

 
Figuur 7: Rozet Arnhem. Bron: www.optigroen.nl 
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 Groen-blauw-geel dak Sanoforum in Brunssum 
Het zorgplein Sanoforum in Brunssum heeft een 4600 m2 dak met een combinatie van 
waterbuffering, groen dak, grind en zonnepanelen. De waterberging bestaat uit kratten van 
85mm hoog. De zonnepanelen en de beplanting zijn zo geplaatst dat er onderhoud 
gepleegd kan worden zonder valbeveiliging. De beplanting onder de zonnepanelen moet 
zorgen voor een grotere opbrengst van de zonnepanelen. De waterbuffer is niet gestuurd en 
loopt vanzelf in maximaal 24 uur leeg. De beplanting bestaat uit sedum. 
 

 
 

 
Figuur 8: Groen-blauw-geel dak Sanoforum Brunssum. Bron: www.jonkershoveniers.nl 

 Afwegingen en ervaringen uit de praktijk 
Tot 2010 was het toepassen van begroeide daken en zonnepanelen op platte daken nog een 
bijzonderheid in Nederland. Studies van o.a. ARCADIS naar de potentie van daken voor de 
Provincie Utrecht en de gemeente Rotterdam (2008) gaven een impuls aan overheden om 
actief beleid te ontwikkelen, terwijl de snelle afname van de prijs van zonnepanelen de 
business case voor gebouweigenaren in een versnelling bracht.  
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Afgelopen jaren zijn er (zie de genoemde voorbeelden) ervaringen opgedaan en heeft met 
name de zonnepanelenbranche een enorme impuls9 gekregen. Oplossingen voor het 
integreren van zonnepanelen en begroeiing wordt door meerdere bedrijven aangeboden 
(o.a. Solarsedum en Optigroen). In de praktijk is er wel aantal aandachtspunten10 bij het 
combineren van functies:  
 
1. Stapeling van gewicht. Het gewicht van een extensief begroeid dak begint bij een 60 

kg/m2, alhoewel gangbare systemen uitgaan van 90 kg/m2. Hierbij is het (met water) 
verzadigd gewicht maatgevend. Tegelijkertijd is voor het ballastten van de 
zonnepanelen gewicht nodig. De hoeveelheid ballast is afhankelijk van het windgebied, 
de gebouwhoogte en – vorm en de opstelling van de panelen. Veelal wordt hier 
vormvaste ballast (betontegels) gebruikt om de panelen te verzwaren.  
Het lijkt erg logisch om bij het combineren van groen en zonnepalen, het gewicht van de 
dakbegroeiing te gebruiken om de panelen te ballasten. Echter, omdat bij een 
opwaaiberekening van een begroeid dak het droog gewicht maatgevend is, blijkt veelal 
een extensief begroeid dak niet voldoende zwaar om als ballast voor de zonnepanelen. 
Veelal wordt er dan voor gekozen om de zonnepanelen apart te voorzien van 
betontegels. Dit levert een aanzienlijke stapeling van gewicht op, waardoor zeker bij een 
bestaand dak de totale belasting veelal de gebouweigenaar dwingt voor het één of het 
ander te kiezen. Veelal ‘wint’ het zonnepaneel deze ‘strijd’.  
De combinatie van waterberging met zonnepanelen is wel een mogelijkheid om 
enerzijds de stapeling van gewicht tegen te gaan en toch effect op het gebied van 
wateroverlast en hittebestrijding te presteren.  

2. Esthetiek. Wanneer gekozen wordt voor meer intensieve begroeide daken, is het 
ballasten met het begroeide dak niet meer het probleem. In de afweging van de 
gebouweigenaar is een belangrijk argument voor het toepassen van een intensievere 
daktuin vaak ook de zichtbaarheid voor gebouwgebruikers. Hoe nuttig zonnepanelen 
ook zijn, mooi zijn ze niet. Een gebouweigenaar maakt dan snel de keuze geen 
zonnepanelen in de tuin op te nemen.  

3. Stapeling van kosten. In algemene zin kan gesteld worden dat een zonnepaneel een 
terugverdientijd tussen de 6 en 11 jaar heeft (afhankelijk van rendement, locatie, 
energiecontracten en financiering). Dakbegroeiing heeft echter een veel complexere 
business case, waarbij de waarde niet altijd terug te brengen is tot een kasstroom. 
Vanuit die optiek zal een gebouweigenaar snel voor één van beide gaan of het dak ‘kaal’ 
laten. De ervaring leert dat er een vorm van cofinanciering (pull) of duidelijke 
regelgeving (push) moet zijn, wil de eigenaar tot investeren over gaan.  

4. Onderhoudskosten. De onderhoudbaarheid van een dak neemt af zodra het dak 
multifunctioneel wordt ingericht. Een zwarte dakbedekking is eenvoudig visueel te 
inspecteren en eventuele schades zijn bereikbaar. Voor dakeigenaren wordt daarmee de 
eisen aan het daksysteem en een kwalitatieve uitvoering van de dakwerkzaamheden 
belangrijker.  

5. Dakveiligheid. Een onderbelicht onderwerp is dakveiligheid. In Nederland worden de 
meeste gebouwen met lage borstweringen uitgevoerd om de maximale bouwhoogte te 
kunnen benutten. Ook wordt er veelal niet voor gekozen het dak uit te rusten met een 
permanent hekwerk op de dakrand. Daarom worden op de meeste platte daken 
lijnsystemen en ankerpunten toegepast. Naarmate het multifunctioneel gebruik van 
daken toeneemt, blijkt het deugdelijk ontwerpen en installeren van 

                                                                    
9 Geïnstalleerd vermogen 111 MW in 2010 naar 4244 MW 2018, Dutch New Energy 
10 Bron: Dennis Stroombergen/Friso Klapwijk, De Dakdokters 



 

 

 
 
 

 10  

dakveiligheidsystemen steeds moeilijker: de zonnepanelen maken de ankerpunten 
slechter bereikbaar en daarmee het dak voor de onderhoudsmedewerkers gevaarlijker. 
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4 Functies voor verschillende type daken 
Gele, groene en blauwe daken kunnen gecombineerd worden, waarbij sommige functies 
versterkt worden en sommige functies verzwakt worden. De effecten hiervan zijn 
beschreven in hoofdstuk 2 en onderstaande tabel geeft een samenvatting hoe de 
combinaties scoren op de verschillende functies.  
 

Tabel 1 score op functies voor verschillende type daken ten opzichte van een traditioneel (grind)dak ( + staat voor 
goed, ++ staat voor uitstekend) 

             Functie=> 
 
Type dak 

Opwekken 
energie 

Beperken 
hitte 

Groene 
uitstra-
ling 

Vergroten 
biodiversi-
teit 

Opvang 
hevige 
neerslag 

Geel  ++ +    

Groen (extensief)  + + + + 

Blauw  +   ++ 

Geel-groen + + + + + 

Geel-blauw ++ ++   ++ 

Groen-blauw  ++ ++ ++ ++ 

Geel-groen-blauw + ++ + ++ ++ 

 
Voor het opwekken van energie scoren het Gele en Geel-blauwe dak het beste omdat hier 
de maximale oppervlakte van het dak gebruikt kan worden voor de installatie van PV-
panelen. Water en verdampend groen kunnen een verhoging van 6% van het gemiddeld 
energierendement leveren van de PV-panelen doordat de panelen koeler blijven dan bij een 
gewoon dak. Het toevoegen van Groen heeft alleen zin bij een zuid-opstelling van de 
panelen en als er voldoende ruimte (ongeveer 2 meter 11) voor zon en onderhoud tussen de 
panelen gereserveerd is.  Dit betekent minder panelen (ongeveer 30%) ten opzichte van een 
standaard zuid-opstelling en daarmee een kleinere totaalopbrengst. 
 
Het beperken van de hittestress in en buiten het gebouw is vooral gebaseerd op het 
verkleinen van instraling en het verdampen van water. Groen en Gele daken verminderen de 
instraling, Blauwe daken koelen door verdamping. Een combinatie van Groen of Geel met 
Blauw scoort dan ook het beste op het beperken van de hittestress. Het exacte effect 
hiervan is nog niet goed bekend. MetroPolder doet onderzoek met metingen naar de 
omvang van deze effecten bij het Fieldlab van de TUDelft en binnen het Project Resilio van 
de gemeente Amsterdam.  
 
Groene daken scoren vanzelfsprekend goed op een groene uitstraling, maar dit wordt 
versterkt door de combinatie met Blauw omdat er dan veel meer soorten beplanting 
(grassen, inheemse planten) mogelijk zijn. Deze variatie in beplanting bevordert ook de 
biodiversiteit. Het toevoegen van PV-panelen leidt daarbij tot zones met schaduw, waar 
schaduwminnende beplanting kan groeien. Voorwaarde is wel dat de PV-panelen wel in een 
ruime (zuid-) opstelling staan om licht toe te laten treden.  
 
De opvang van hevige neerslag is bij extensieve groene daken ongeveer 20 millimeter. 
Blauwe daken scoren beter vanwege de opvang van enkele tientallen millimeters (>70 mm). 

                                                                    
11 Afhankelijke van de lengte en hoek van de panelen. 
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Daarnaast kunnen blauwe daken gestuurd worden zodat er berging gecreëerd wordt bij 
aanvang van een bui.  
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5 Conclusies en aanbevelingen 
De voorgaande hoofdstukken hebben laten zien dat de beste combinaties van type daken 
afhangt van de gewenste functies en de omstandigheden. Om in de praktijk richting te 
geven stellen we de volgende streefbeelden voor: 

− Hogere daken (torens) zoveel mogelijk voorzien van zonnepanelen en eventueel 
waterberging. Bij hoge daken is de windbelasting groot en is er vanwege de hoogte 
weinig aanleiding voor het aanleggen van zichtgroen of ecologisch groen. Het ligt 
voor de hand om deze daken maximaal te bedekken met zonnepanelen in een 
aerodynamische oostwest opstelling. Toevoegen van groen heeft dan weinig zin. 
Afhankelijk van de noodzaak om wateroverlast tegen te gaan of onderliggende 
tuinen van water te voorzien, kunnen deze daken wel voorzien worden van 
waterberging. 

− Lagere daken (terrassen) zoveel mogelijk blauwe-groene daken. De lagere daken 
zijn zichtbaar en interessant voor het creëren van een mooie leefomgeving en het 
vergroten van de biodiversiteit. Waterberging is belangrijk voor de ontwikkeling van 
biodiverse beplanting en het tegengaan van wateroverlast. Het toegankelijk maken 
van blauw-groene daken voor bewoners of gebruikers stelt extra eisen aan de 
draagkracht en valbeveiliging, maar vergroot de waarde van het dak sterk.  

− Bestaande bouw zoveel mogelijk de draagkracht benutten. Bij bestaande daken 
is de draagkracht het uitgangspunt. Dit betekent dat daken met weinig draagkracht 
voorzien kunnen worden van een extensief groen dak. Voor daken met meer 
draagvermogen ligt de combinatie met waterberging en/of ruim geplaatste 
zonnepanelen voor de hand. Aandachtspunt bij deze daken is het onderhoud en de 
valbeveiliging. 

 
Om een goede afweging te kunnen maken, bevelen we aan om de gewenste functies voor 
daken goed te omschrijven per locatie. De basiseisen voor de energieprestatie van 
gebouwen zijn landelijk voorgeschreven, maar op welke plaatsen in de gemeente is er vooral 
behoefte aan groen, koeling, waterberging of biodiversiteit? En waar moet deze 
biodiversiteit bijvoorbeeld uit bestaan? 
 
De gemeente Delft stimuleert het gebruik van het dak al door eisen te stellen aan 
nieuwbouw en door subsidie bij bestaande bouw. Wij bevelen aan om hierbij eisen en 
wensen zoveel mogelijk te formuleren op het niveau van functies, dus door het toevoegen 
van gewenste biodiversiteit en niet vierkante meters groen dak. Op die manier wordt de 
markt ook uitgedaagd om deze functies zo goed mogelijk te combineren. 
 
Het combineren van gele, blauwe en groene daken is nog relatief nieuw. Wij bevelen aan om 
binnen de gemeente een aantal proefdaken aan te (laten) leggen en te monitoren om 
ervaring op te doen met gecombineerde functies op daken en de effecten te kunnen laten 
zien. 
 


