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Koelen blauw-groene 
daken de stad?

Stel, we maken alle mogelijke daken in de stad goed verdampend en groen. 

Kunnen we daarmee een stad koel houden tijdens een snikhete dag? Dat valt 

tegen: in een stad als Amsterdam is het verschil kleiner dan 0,3 °C. Dat zal niet 

merkbaar zijn als je puffend over straat loopt. 

KLIMAATADAPTATIE

Blauw-groen dak in Amsterdam.
(foto: De Dakdokters)
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Het veranderende klimaat brengt 
steeds extremer weer met zich 
mee, waaronder vaker en langduri-

ger hittegolven. Goede voorbeelden hier-
van in Nederland zijn de hittegolven van 
2018 en 2019. Deze behoren tot de heetste 
hittegolven ooit gemeten.1 Dergelijke ex-
tremen zullen in de toekomst vaker voor-
komen.2

Tijdens warme zomerdagen is de situatie 
in steden vaak nog erger dan op het plat-
teland. Dit fenomeen staat bekend als het 
stedelijk hitte-eilandeffect. De tempera-
tuur in Nederlandse steden kan tot 5,3 
graden Celsius hoger zijn dan in de lande-
lijke omgeving.3 Een goede manier om 
deze extra opwarming van steden tegen te 
gaan, is om meer groen en blauw de stad 
in te brengen. De ruimte in steden is ech-
ter schaars en het vinden van locaties hier-
voor is vaak een uitdaging.

Blauw-groene daken 
In de stad is wel ruimte te vinden op da-
ken. Hier ligt veelal een potentieel aan on-
benut oppervlak dat in een historisch cen-
trum tot wel 60 procent van het totale 
stedelijk oppervlak kan uitmaken.4 Deze 
daken zijn meestal bedekt met zwart bitu-
men, grind of dakpannen: materialen die 
door hun thermische eigenschappen zor-
gen voor extra warmteafgifte tijdens een 
hete zomerdag. Hoeveel verkoeling zou-
den daken kunnen bieden aan een stad als 
ze groen of blauw-groen zouden worden 
ingericht? Vooral van blauw-groene daken 
zou een temperatuureffect verwacht kun-
nen worden, omdat dit goed bewaterde en 
verdampende groene daken zijn: voor-
waarden voor optimale verkoeling.
Op een blauw-groen dak wordt onder het 
groen regenwater opgeslagen in een krat-
tensysteem. Via een filtervlies en substraat 
(voedingsbodem) komt het water bij de 
planten terecht, waardoor de planten lan-
ger water hebben.

Gering temperatuureffect
Binnen het project RESILIO5 hebben we 
met literatuuronderzoek en raadpleging 
van experts uitgewerkt wat de bijdrage 
van blauw-groene daken op de buitentem-
peratuur in een stad als Amsterdam zou 
zijn tijdens een hete zomerdag. De resulta-
ten van dit onderzoek laten helaas een te-
leurstellend temperatuureffect zien. Het 
effect van blauw-groene daken op de 
luchttemperatuur in een stad als Amster-
dam is, zelfs als alle geschikte daken in 

Amsterdam blauw-groen zouden worden 
ingericht, zeer klein tot verwaarloosbaar.6

Dit komt door een combinatie van ver-
schillende factoren, zoals het feit dat het 
temperatuureffect wordt opgemengd in de 
atmosferische menglaag van de stad (een 
laag van grofweg 1 kilometer dikte). Daar-
naast is de mate waarin de luchttempera-
tuur door verdamping kan worden ver-
laagd, beperkt. Verdamping kan namelijk 
niet voor een directe verlaging van de 
luchttemperatuur in de omgeving zorgen. 
De verkoelende werking van verdamping 
van blauw-groene daken bestaat vooral uit 
het feit dat hiermee het totaaloppervlak 
aan verdampend groen en blauw in de 
stad wordt vergroot, waardoor er stads-
breed uiteindelijk minder energie beschik-
baar is voor opwarming van bodem, be-
bouwing en lucht. Ook speelt de lage 
beschikbaarheid van geschikte daken een 

belangrijke rol in het zeer kleine tempera-
tuureffect van blauw-groene daken.

Binnen RESILIO is uitgerekend dat 27 pro-
cent van het totale dakoppervlak in Am-
sterdam geschikt is voor uitvoering van 
blauw-groene daken, wat neerkomt op 
slechts 4,5 procent van de oppervlakte van 
Amsterdam. Als al deze daken groen-
blauw zouden zijn, is het geschatte ver-
koelde effect op de stadsgemiddelde bui-
tenluchttemperatuur op straatniveau 

kleiner of gelijk aan 0,3 graden Celsius. 
Voor specifieke wijktypologieën met brede 
straten en veel blauw-groene daken kan 
dit oplopen tot 0,6 graden Celsius. We 
concluderen hieruit dat het verkoelend ef-
fect van blauw-groene daken tijdens een 
hete dag te klein is om door bewoners te 
worden opgemerkt op straat. Grootscha-
lige aanleg van blauw-groene daken is 
geen effectieve maatregel om de stad op 
grote schaal te koelen tijdens extreme zo-
merhitte.

Andere voordelen
Daarmee is niet gezegd dat de aanleg van 
blauw-groene daken niet gestimuleerd zou 
moeten worden. Blauw-groene daken bie-
den namelijk wel een mogelijkheid om 
vergroening van steden uit te breiden naar 
oppervlakken die op dit moment groten-
deels ongebruikt blijven, namelijk de da-
ken. Bovendien, mogen we andere potenti-
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ele voordelen van blauw-groene daken 
niet vergeten, zoals het voorkomen van re-
genwateroverlast, het bevorderen van bio-
diversiteit en het verbeteren van de stede-
lijke leefkwaliteit.7 

Ook kunnen blauw-groene daken op zeer 
lokale schaal, op het dak zelf en in het ge-
bouw, voor meer verkoeling zorgen dan 
hier is berekend. Lokaal zouden blauw-
groene daken mogelijk kunnen voorzien 
in het creëren van groene en koele (pri-
vate) buitenruimtes waar het prettig toe-
ven is tijdens een hete dag. Verder kun-
nen blauw-groene daken bijdragen aan 
een isolerende werking van een dak.8 
Echter, voor het bieden van verkoeling op 
straat is het creëren van schaduw nog al-
tijd de effectiefste verkoelende inrich-
tingsmaatregel. 

De auteurs bedanken Emma Daniels, 
Natalie Theeuwes, Cor Jacobs, Merle van der 
Kroft en Olivier Hoes voor het meedenken in 
dit onderzoek. Het RESILIO-project werd 
mede gefinancierd uit het ERDF-fonds van 
de Europese Unie via het Urban Innovative 
Actions-programma. 
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Dak van het Benno Premselahuis in Amsterdam. (foto: HvA)


