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De laatste jaren is er veel aandacht 
voor natuur in de stad. De waarde 
van groen wordt steeds meer 
erkend: de positieve effecten op 
mensen, biodiversiteit, waterber-
ging en verkoeling zijn redenen 
om in te zetten op meer en beter 
groen in steden. Groen in de stad 
staat meer en meer onder druk door 
een grote bouwopgave: ruimte is 
schaars in de stad en te vaak moet 
park, plantsoen of groenstrook 
het veld ruimen voor een nieuwe 
wijk. Steeds vaker wordt er daarom 
bij nieuwbouw voor gekozen om 

groene daken aan te leggen. Dak-
groen houdt water vast, verkoelt 
een gebouw en kan functioneren als 
daktuin. Ook flora en fauna kunnen 
profiteren, maar over het werkelijke 
belang van groene daken voor plan-
ten en dieren is nog maar weinig 
bekend. De variatie aan ontwerpen 
en systemen voor groene daken is 
groot. Zo zijn er dunne matten met 
mos en vetplantjes maar ook inge-
wikkelde daktuinen met een dikke 
grondlaag met struiken en bomen 
en geavanceerde waterhuishouding. 
Hoeveel water een dak kan opslaan 

is vrij makkelijk te berekenen, maar 
hoe meet je eigenlijk het effect van 
groene daken voor de stadsnatuur?

Onderzoek
Stagiaires bij Bureau Stadsna-
tuur, Eva Drukker en Marco Tanis, 
hebben in 2018 en 2019 onderzoek 
gedaan naar de rol die groene daken 
spelen in de levenscycli van insec-
ten, door inventarisatiegegevens van 
meer dan twintig groene daken in 
Nederland te analyseren. Negen van 
die groene daken bevinden zich in 
Amsterdam, waaronder het groene 

Groene daken worden steeds belangrijker voor de biodiversiteit in de stad 
en kunnen een biotoop vormen voor bijzondere en zeldzame soorten.

●  Op het 70 meter hoge gebouw van Accenture aan de Zuidas werd een 
opvallende diversiteit aan insecten aangetroffen. Foto: Marco Tanis.
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●  De kleine muurspinnendoder 
werd aangetroffen op het expe-
rimentele dak op het Marineter-
rein. Foto: Cas van den Bomen.
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▶

van groene daken

dak van NEMO, enkele daken op 
gebouwen van de Zuidas en het 
experimentele ‘Polderdak’ op het 
Marineterrein. Veel daken in Am-
sterdam kennen door de constructie 
van het gebouw beperkingen in het 
dragen van gewicht, vandaar dat 
een laagje lichte grond tot 6 cen-
timeter dik meestal het maximaal 
haalbare is voor een groen dak. Op 
zo’n dunne laag grond kan alleen 
vegetatie groeien die goed tegen 
droogte bestand is, zoals vetplant-
jes van het geslacht Sedum. Daken 
waar meer mogelijk is kunnen met 
een grondlaag van soms wel 60 
centimeter een grotere diversiteit 
aan kruidige planten herbergen, 
soms zelfs bomen of struiken. 

Insecten op groene daken
Dat fauna groene daken weet te 
vinden als nieuw habitat in de 
stad is duidelijk: in 2018 en 2019 
werden met behulp van ‘pan 
traps’, potvallen en actief vangen 
met vlindernet jaarlijks meer dan 
1200 insecten gevangen op groene 
daken (Drukker & De Boer, 2019, 
Tanis, 2020). Er blijken wel grote 
verschillen te zijn tussen de aantal-
len en diversiteit. Niet alle groene 
daken zijn immers hetzelfde. Veel 
groene daken functioneren alleen 

als ‘snackbar’ voor insecten: er is 
een snelle hap te halen, bijvoor-
beeld stuifmeel of nectar. Of een 
insect langer blijft hangen, hangt 
af van wat er nog meer te vinden 
is, bijvoorbeeld beschutting om te 
rusten, soortgenoten voor de voort-
planting, waardplanten of geschikte 
omstandigheden om eitjes achter te 
laten, of prooidieren voor de pre-
datoren. De diversiteit aan planten-

soorten op een dak en het aanbod 
van voedsel en structuur door het 
hele jaar heen zijn bepalend voor de 
ecologische waarde. Een sedumdak 
bloeit uitbundig, maar slechts een 
korte periode omdat er maar weinig 
soorten groeien. Een dak met een 
meer diverse vegetatie scoort beter, 
maar hiervoor is vaak weer een dik-
ker grondpakket nodig.

Bijzondere habitats
Groene daken vormen een bijzon-
der habitat in de stad. De combina-
tie van weersextremen als droogte 
en de vaak geïsoleerde ligging 
verschillen met groen op de grond. 

Groene daken worden nog wel eens 
vergeleken met vegetatie in een om-
geving met veel steile rotswanden. 
Mogelijk hebben deze bijzondere 
omstandigheden geleid tot de ves-
tiging van enkele voor Amsterdam 
bijzondere soorten.
De kleine muurspinnendoder (Age-
nioideus sericeus) werd aangetrof-
fen op het experimentele dak op 
het Marineterrein (Smartroof 2.0, 

2019). Deze spinnendoder komt in 
Nederland alleen voor in Zuid-
Limburg en Oost-Brabant en staat 
bekend als een soort die op en rond 
rotswanden op spinnen jaagt. Deze 
voorkeur voor een droge, warme 
plek in combinatie met voldoende 
prooidieren heeft zich mogelijk ver-
taald naar de vondst op het dak in 
Amsterdam. Ook uit onderzoeken 
in het buitenland blijkt dat groene 
daken een nieuw type habitat in 
steden vormen door hun unieke om-
gevingsfactoren (Banaszak-Cibicka 
& Žmihorski, 2012; Baldock et al., 
2015). Het is echter lastig om een 
selectie met typische ‘dakbewo-

Veel groene daken functioneren alleen als 
‘snackbar’ voor insecten: er is een snelle hap te halen, 

bijvoorbeeld stuifmeel of nectar.
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ners’ te maken. Veel soorten vinden 
we namelijk ook in andere soorten 
stedelijk groen. Op een dak in Rot-
terdam werd zelfs een nieuwe soort 
voor Nederland aangetroffen: een 
obscuur sluipwespje van de Braco-
nidae. Deze soort, Idiasta dichro-
cera, parasiteert op vliegenlarven 
en wordt onder meer gevonden in 
Zweden, China en het mediterrane 
gebied. Vanwege de vindplek op 
het dak van het Erasmus Medisch 
Centrum in Rotterdam is de soort 
Erasmusschildwesp genoemd 
(Drukker & De Boer, 2019).

Ecologische waarde
Zijn groene daken meer dan een 
tuintje op hoogte of een groen 
decor voor een gebouw? Dat hangt 
af van het ontwerp. Ieder groen 
dak is bedacht en ontworpen, en de 
mate waarop bepaalde functionali-
teiten zoals aanblik, waterberging 
of ecologie, dan wel beperkingen 
als maximaal gewicht worden 
meegenomen door de ontwerper, 
bepalen ook de ecologische waarde. 
De hoogte van een gebouw lijkt 
weinig uit te maken voor insecten, 
zolang de kwaliteit van het dak-
groen maar hoog is. Op het hoogste 
gebouw met een daktuin, het 70 
meter hoge gebouw van Accenture 
aan de Zuidas, werd een opvallende 
diversiteit aan insecten aangetrof-
fen. Is er enkel een sedumdak te 
vinden, dan lijkt hoogte toch een 
beperkende factor te zijn voor 

insectenrijkdom. In een vervolgon-
derzoek uit 2019 is dieper gekeken 
naar het voorkomen van bestuiven-
de insecten op groene daken (Tanis, 
2020). Opvallende resultaten hier 
waren wederom de grote verschil-
len in de soortenrijkdom tussen 
de sedumdaken en daktuinen. Een 
verklarende factor werd gevonden 
in de spreiding van bloeitijd van 
de aangetroffen planten: hoe meer 
gespreid over het jaar, hoe meer 
soorten bestuivers er voorkomen.
De wrijving tussen mens en natuur 
lijkt op z’n grootst in de grote 
steden. Groene daken kunnen bij-
dragen aan de biodiversiteit van de 
stedelijke omgeving. Toch liggen 
knelpunten op de loer. Groene da-
ken worden namelijk ook wel eens 
gebruikt voor het houden van ho-
ningbijen (Apis mellifera). Helaas 
blijkt juist in de stad dat de honing-
bij een geduchte concurrent is van 
wilde bijen (Ropars et al., 2019). 
De aanwezigheid van een bijenkast 
heeft negatieve effecten op andere 
bestuivers op een groendak, met 
name wanneer hun mobiliteit niet 
goed is zoals bij veel wilde bijen 
(Tanis, 2020). Wilde bijen worden 
echter wel aangetroffen op een dak 
waar een bijenhotel is aangebracht. 
Details in het ontwerp, de uitvoe-
ring en het gebruik van een groen-
dak hebben dus grote invloed op de 
biodiversiteitswaarde. Het groene 
dak kan zich ontwikkelen tot een 
uniek habitat in de steden. De ge-

meente Amsterdam heeft ambities 
op het gebied van natuurinclusief 
bouwen. Middels een handboek en 
een puntensysteem worden natuur-
inclusieve eisen gesteld bij nieuw-
bouw en grootschalige renovaties 
(Blokker & Timmermans, 2018). 
Natuurinclusief bouwen is niet veel 
duurder, maar vertaalt zich in een 
belangrijke bijdrage aan het vergro-
ten van de stedelijke biodiversiteit 
en andere ecosysteemdiensten zoals 
waterberging, voorkomen van hit-
testress, afvangen van fijnstof en de 
opname van NO

x
 en CO

2
.
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●  Groene daken zoals op het Marine-
terrein zijn niet langer slechts de boven-
kant van een gebouw, maar vervullen 
een belangrijke rol in de energiepres-
tatie van het gebouw, verbeteren 
het regenwaterbeheer van de stad, 
dempen het stadshitte-eilandeffect en 
hebben een positief effect op mens, 
gezondheid en biodiversiteit. Foto: 
Marco Tanis.

 


