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Voorwoord:
Het onderwerp van ons profielwerkstuk is het regenprobleem in Amsterdam, dit
probleem houdt in dat er in de afgelopen jaren de regenbuien intensiever zijn geworden.
Omdat er op een kort moment veel regen valt ontstaat hierdoor wateroverlast en
schade. Waternet is druk bezig om dit probleem te verhelpen, zo heb je het nieuwe
project Amsterdam Rainproof. Amsterdam kampt met grote overstromingen omdat het
riool het niet aan kan, de riooldiameter is te klein en de stad is vrijwel volledig gebouwd
uit stenen waardoor het water niet weg kan. Het water loopt altijd van hoog naar laag
door de zwaartekracht, hierdoor komen de lagere straten van Amsterdam bij heftige
neerslag onder water te liggen. De stad Amsterdam is de snelst groeiende stad van
Europa en de straten zijn nog nooit zo druk geweest met auto’s, fietsers, voetgangers
etc. wanneer er straten overstromen geeft dat dus veel overlast.

Hoe wij op het idee kwamen van ons onderwerp.
Het onderwerp schade door neerslag sprak ons aan omdat laatste jaren het veel gaat
over klimaatverandering op de aarde. Wij wouden een onderwerp kiezen waar
momenteel veel over gesproken wordt. Dus hadden wij het idee om ons onderwerp over
klimaatverandering te houden. Wij vonden Klimaat verandering een te breed onderwerp
dus zijn wij gaan zoeken naar een onderwerp wat hier veel mee ta maken heeft en in
ons land gebeurd. Tijdens het zoeken naar een onderwerp voor ons profielwerkstuk
kwamen wij uit op de pagina van Rainproof. Dit is een organisatie die bezig is om
regenproblemen in Amsterdam tegen te gaan. Wij vonden alle projecten erg interessant
dus hadden wij een onderwerp gekozen.
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Wat is het regen probleem?
Versterkte broeikaseffect
Afgelopen 100 jaar is de tempratuur op de aarde flink toegenomen , dit is ook te zien in
de grafiek van (KNMI, 2014). Dit komt door het versterkte aantal broeikasgassen in de
atmosfeer. Volgens (milieu centraal, z.d)is het aantal broeikasgassen flink gestegen
door de industriële revolutie, Het gaat hierbij met name om de broeikasgassen CO2 en
methaan, en is de concentratie CO2 sinds de periode voor de industriële revolutie in de
atmosfeer met veertig procent toegenomen. Dit komt omdat wij steeds meer fossiele
brandstoffen zijn gaan verbranden door de technologische vooruitgang. Bij het
verbranden van deze brandstoffen komen er broeikasgassen vrij. Zuurstof en het
verbrandingsproduct vormen CO2. Niet alleen de verbranding van de fossiele
brandstoffen versterkt het broeikaseffect. Ook het kappen van bomen doet dat. Bomen
gebruiken namelijk tijdens de groei CO2 en slaan deze koolstofverbindingen op in de
takken, bladeren en wortels. De koolstofdioxide komt weer vrij als de boom wordt
gekapt of zelf dood gaat. (milieu centraal, z.d)
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Meer neerslag
Uit een publicatie van (UvA, 2007) blijkt dat, Door de opwarming van het klimaat er
meer zeewater verdampt. Warme lucht hou beter vocht vast dus ontstaan er wolken. Al
het water wat omhoog gaat moet ook weer naar beneden. En aangezien het op land
koeler is dan boven de zee zal de hoeveelheid neerslag in west-Nederland ook
toenemen. Zo is er in de periode tussen 1925 en 1999 46 meer millimeter neerslag
gevallen tussen de 40 tot 70 graden noorderbreedte. De hoeveelheid neerslag is dus in
een korte periode flink toegenomen, en de stijgende hoeveelheid neerslag zal dus ook
veder toenemen komende jaren.
Echter niet overal ter wereld is meer neerslag door de klimaat veranderingen. Zo is
tussen de 0 en 30 graden noorderbreedte (noord Afrika) minder regen gevallen (UvA,
2007).
Het einde van de opwarming van de aarde is voorlopig nog niet in zicht. En de
opwarming zal altijd blijven toenemen. Gegeven de geografische ligging betekend dit
dat Nederland rekening moet houden dat het de komende jaren de hoeveelheid
neerslag per jaar gaat stijgen. Ook wordt de kans op extreme regen groter (Rasenberg,
Extreme regenval gevolg klimaatverandering, 2013) Zo blijkt uit onderzoek van ‘
(Rasenberg, KNMI 40% harder regen, 2013)’ dat het aan de kust komende 50-100 jaar
40 procent harder gaat regenen. Er word dan ook wel gepraat over piekbuien.

Het gevolg
De verhoogde hoeveelheid neerslag heeft ook nog vervelende gevolgen. Met name in
de steden. Steden bestaan uit stenen, gebouwen en wegen. Veder zijn er relatief weinig
groene voorzieningen. Het gevolg hier van is dat het waterafvoer vaak matig tot slecht
is. Aangezien stenen niet of nauwelijks water doorlaten. Volgens (Poortinga, 2015) kan
de riolering in Amsterdam maar 20 mm per uur aan. Bij neerslag boven de 20 mm per
uur kan de riolering de grote hoeveelheid neerlag niet verwerken. het gevolg hiervan is
dat het water naar het laagste punt stroomt dus komen straten, huizen en kelders vol te
lopen met water. De grond in Amsterdam is duur dus een kelder is een goede oplossing
voor ruimte tekort. Kelders/garages zijn ook geliefde plekken voor regenwater, water
stroomt makkelijk naar binnen en is lastig te verwijderen en/of tegen te houden. Ook
zijn er problemen met vervoer omdat plekken slechter bereikbaar zijn door de
waterhindernis op straten.
Waternet is tegenwoordig bezig om waterschade door neerslag tegen te gaan. Er zijn
hiervoor projecten gestart die hiervoor plannen maken. Een voorbeeld van een project
is Amsterdam Rainproof. Zij houden zich bezig om de stad Amsterdam regenbestendig
te maken. Rainproof is gestart omdat in juni 2011 in Kopenhagen een flinke bui was
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geweest met een totale schade van 1 miljard euro. Er was meer dan 150 mm neerslag
gevallen in 2 uur. Om te voorkomen dat dit zou gebeuren in Amsterdam is het project
gestart. Afwachten tot Amsterdam getroffen wordt is geen optie. We kunnen beter de
schade voor zijn. Aangezien ieder jaar de kans op intensievere regenbui groter wordt, is
dit geen slechte gedachte. ‘’Het is beter om het een stap voor te zijn’’ (Poortinga, 2015).
Amsterdam is een grotere stad dan Kopenhagen, dit betekend dat als er een
vergelijkbare bui over Amsterdam zou komen, het bedrag aan schade
hoogstwaarschijnlijk nog hoger zou zijn dan die in Kopenhagen.

Welke maatregelen zijn er om Amsterdam regenbestendig te maken.
Amsterdam heeft de afgelopen jaren steeds vaker last van zware neerslag gehad.
straten, kelders, huizen en winkels lopen onder waardoor er voor miljoenen euro’s aan
waterschade ontstaat, Om Amsterdam regenbestendig te maken is er een project
opgezet genaamd Amsterdam ‘’Rainproof’’. Zo staan op deze site veel verschillende
maatregelen die helpen om water overlast te voorkomen. Ze hebben veel maatregelen
bedacht, deze maatregelen zijn onderverdeeld in: gebouw, buurt, tuin, park, straat, plein
en dak. Een paar maatregelen van deze site hebben wij uitgewerkt in ons onderzoek.
Gebouw / dak
Volgens (Poortinga, 2015) is de stad Amsterdam vooral uit stenen opgebouwd en heeft
het te weinig groen waardoor het water lastig de grond in kan lopen. Maatregelen
hiervoor zijn daken van gebouwen groen te maken. Natuurdaken, zoals ze ook wel
worden genoemd, verhogen de sponswerking van de stad. Het groen houdt de
neerslag vast en zo wordt de afvoer van het regenwater verleidelijk verdeeld. Door
verdamping stroomt er minder regenwater van het dak af en kan het riool het afvoer
bijhouden volgens de site van (Rainproof, 2015)(maatregelen-intensieve-groene-daken)
er is een ruime keuze uit beplating. Zo kan het bestaan uit bomen en struiken en
aangevuld met bodembedekkers, Hoge planten zijn ook geschikt. Het groene dak werkt
het beste bij een kleine tot gemiddelde regenbui. bij Extremen regenbuien is er te
weinig tijd voor de planten om de neerslag op te nemen en vast te houden, ook raakt
het pakket sneller verzadigd. Dit bleek vervolgens ook in ons experiment daarover later
meer.
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Het goed gebouwd natuur dak is als volgt opgebouwd: De bovenste laag bestaat uit
vegetatie, dit zijn de planten en nemen het grootste deel van het water op. Onder de
vegetatie bevindt zich het substraat. Het substraat is waterdoorlatend en zorgt ervoor
dat het overtollige water makkelijker door de vegetatie irrigeert. Onder de substraat laag
bevindt zich een drainagelaag met filter, een wortelwerende laag en een waterkerende
laag. De drainagelaag vervoert het overtollig water van de substraat laag naar de
dakgoot en regenpijp. (Rainproof, 2015)(maatregelen-intensieve-groene-daken)

Wanneer de Amsterdamse daken groene daken zijn geeft het ook een heel ander
beeld. De meeste daken van steden zijn lelijk saai en grijs, daken met planten zien er
veel leuker en mooier uit. Het is niet alleen de efficiëntie waarvoor deze aanpassingen
zijn ook het beeld doet er toe. Wij hebben 2 foto’s gevonden waarbij de 1ste foto is van
hoe de Amsterdamse daken er nu uitzien. De 2de foto is hetzelfde alleen zijn er groene
daken toegepast en dit geeft een heel ander beeld. (Zie afbeelding)
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(Amsterdam op dit moment) (Bron: Amsterdam Rooftop Solutions – Image created by Alice
Wielinga)
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Hoe Amsterdam er uit kan zien door groenedaken. (Bron Amsterdam Rooftop Solutions-Image
created by Alice Wielinga)

Straat / Tuin
Tuinen zijn ideaal om een stevige hoosbui op te vangen omdat het water makkelijk de
grond in kan lopen. Echter worden de tuinen steeds vaker betegeld omdat het praktisch
en onderhoudsvriendelijk is, dit zorgt ervoor dat het water lastig in de grond kan
wegzakken en snel weer naar het riool stroomt en naar de lagere delen van de stad.
Het is dus belangrijk om verharding te minimaliseren in je tuin. Als je toch verharding
wilt gebruiken kun je waterdoorlatende verharding gebruiken of brede voegen tussen de
stenen te houden. Hierdoor kan het water toch in de grond zakken volgens de site van
(Rainproof, 2015)(Tips voor een regenbestendige tuin) een tuin met planten werkt het
beste om overstroming tegen te gaan. Zorg er wel voor dat de plantensoort die je
plaatst goed tegen nattigheid kan. “Een (Rainproof)(wat-kan-je-doen-met-regenwater)
die je in tuin kwijt kunt is: voor elke vierkante meter dakoppervlak heb je een halve
vierkante meter tuinoppervlak nodig”
Een ander middel om de tuin meer regenbestendig te maken is om een plaatselijke
opvang te maken. Dit kan een vijver zijn maar ook een regenton. Door de plaatselijke
opvang kan het water naar dit bepaald gebied stromen en zal het waterniveau daar
gaan stijgen. Omdat het waterniveau zal stijgen is het van belang om ervoor te zorgen
dat er genoeg plaats is voor het water, hoge randen bij regentonnen en diepe vijvers
helpen hierbij. Door het opslaan van neerslag stroomt er minder water naar het riool en
zal het riool de neerslag beter aankunnen. Ook kan het opgevangen water gerecycled
worden, hierdoor hoeft er geen onnodig drinkwater meer te worden gebruikt. Zo kunnen
de planten regenwater krijgen in plaats van drinkwater.

Buurt/Straat
Buurten en straten in steden zijn grotendeels verhard. Dit is
ook logisch, toch zit hier ook een niet praktisch kant aan.
Stenen laten namelijk geen water door of houden water vast.
Wanneer er een regenbui op stenen valt stoomt het water
naar het laagste punt. Hierdoor zijn er veel plassen op straat
na een heftige bui zit de riolering vol. Bij kleine buien zijn deze
plassen niet erg, maar wanneer er een intensieve bui is zijn
deze lassen groot en zorgen ze vaak voor overlast.

Om deze overlast te voorkomen zijn er klinkers met open voegen, deze hebben noppen
aan de zijkant zodat de klinkers altijd op afstand blijven en een open voeg houden.
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Water passerende verharding. De ruimte die tussen de klinkers zit geeft regenwater de
kans om voor een deel weg te lopen. In deze ruimtes kunnen
verschillende planten groeien. Al het water wat tussen de
voegen loopt scheelt weer water op straat en in het riool

Wadi’s
Een wadi heeft een beplante bovenlaag met doorlaatbare
bodem. Onder deze laag bevindt zich een Infiltratiekoffer die
gevuld kan zijn met grind, lavasteen of gebakken kleikorrels.
(Zie afbeelding) Tussen deze materialen zit veel tussenruimte,
waardoor het regenwater makkelijk kan afstromen. Om
dichtslibben en doorworteling te voorkomen is de koffer met
geotextiel ingepakt. De Infiltratiekoffer vult zich snel met
hemelwater waarna de koffer langzaam leegloopt in de
oorspronkelijke bodemlagen (zie afbeelding).
(afbeelding Infiltratie koffer )
(Posthumus, WADI, 2014)

Wadi’s zijn een van de vele middelen om het stedelijke watersysteem te verbeteren. Het
voordeel van een wadi is dat het een oplossing is voor een buurt en niet voor een enkel
huis. Bij het wadisysteem stroomt het water van de daken,wegen en straten naar de
wadi’s in plaats van naar de riolering. Hierdoor is een wadi het laagste punt van een
wijk om het zo makkelijk mogelijk te maken voor het water om naar de wadi te stromen.
Het water wordt ook door greppels en goten naar de wadi’s geleid. (Boogaard F.,
wadis, gd)

Onder in de wadi bevindt zich een infiltratie/drainbuis. De infiltratie/drainbuis werkt bij
hoge grondwaterstanden ook als drainage (vaak in de winter). De functie van het
drainagesysteem is om water uit gebieden met een grondsoort dat slecht water doorlaat
naar gebieden met een betere doorlaatbarheid te vervoeren. (Boogaard F.,
measures/bioswales/, 2003)

Om te voorkomen dat er overstromingen zijn bij de wadi’s zijn die voorzien van slokops.
Dit zijn putten die op een bepaalde hoogte in de wadi zijn aangelegd. Deze putten zijn
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op de infiltratie/drainbuis aangesloten. Slokops hebben 2 functies: als het water boven
het niveau van de slokops stijgt stroomt het water via de slokop naar de drainbuis.
Hierdoor wordt het water geïnfiltreerd naar het grondwater en verspreid naar een groter
gebied. (Rainproof, gd)
Slokops heeft ook een 2de functie: Wanneer de drain en de slokop beide gevuld zijn,
functioneert de wadi als een bovengrondse afvoer en wordt het water direct naar het
oppervlaktewater afgevoerd. Door drainage wordt het overtollige grondwater afgevoerd
naar de oppervlakte. Het water stroomt als het ware in een cyclus. De wadi heeft dan
niet meer een infiltrerend functie maar is dan een vertragende water afvoervoorziening
geworden.
(Boogaard F., measures/bioswales/, 2003)

Het experiment
Inleiding
Doel van het onderzoek
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Het idee achter het onderzoek dat wij hebben uitgevoerd is om te meten welk materiaal
geschikter is om water op te vangen waardoor niet alles in een keer de straat oploopt.
Deze materialen zijn voor ons onderzoek bedoeld voor op het dak. Wij hebben ons
gericht op het groene dak omdat de oppervlakte van een stad zoals Amsterdam voor
een groot deel uit daken bestaat. De meeste riolen van grote steden kunnen een
regenbui wel aan zonder daar hindernis aan te bevinden, echter worden de buien
steeds intensiever wat betekent dat in een kortere tijdsperiode evenveel neerslag valt,
hierdoor krijg je een piekafvoer en kan het riool de grote hoeveelheid neerslag niet in
een keer aan. Het is belangrijk dat het water wordt vast gehouden om ervoor te zorgen
dat het regenwater verleidelijk verdeelt wordt. planten en gras zijn hier een goed
alternatief voor om het water tijdelijk vast te houden. Ze zuigen het water op en houden
het tijdelijk vast om daarna het overtollig water dat ze niet gebruiken weer los te laten,
hierdoor krijg je dat maar een deel van de neerslag direct de straat opgaat richting het
riool waardoor het riool geen piekafvoer meer krijgt maar de neerslag verdeeld wordt
over een langere tijd. Door deze maatregel hoeft het riool niet te worden vergroot om de
piekafvoer te kunnen opvangen. Dit scheelt geld en tijd voor de gemeente en
huishoudens.
Wij hebben één hoofdvraag en drie deelvragen. Deelvraag één konden wij
beantwoorden doormiddel van het experiment wat wij hebben uitgevoerd. Deelvraag
twee en drie hebben wij beantwoord doormiddel van onderzoek doen en kennis die wij
door de loop van de tijd hebben opgepikt. Om de hoofdvraag te kunnen antwoorden
hebben wij gekeken wat ons betreft het beste materiaal is om op het dak te plaatsen.

Hoofdvraag: Wat kan men het beste gebruiken voor materiaal op het dak om
wateroverlast te voorkomen?
Deelvraag 1: Welk materiaal houdt het beste neerslag vast?
Deelvraag 2: welk materiaal is makkelijk te gebruiken?
Deelvraag 3: Welk materiaal is het meest milieuvriendelijk?

Hypothese
Wij verwachten dat gras en sedum het beste werken omdat dit planten zijn en ze water
vasthouden voor eigen gebruik. Groen zie je al op vele daken. Hierbij is sedum tot nu
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toe de grote favoriet. de meeste bedrijven gaan ervan uit dat sedum ook het beste werkt
voor de groene daken, wij ook. Sedum wordt grootschalig gebruikt terwijl je gras zelden
op een dak ziet zitten. Een ander voordeel is dat sedum weinig tot niet hoeft te worden
onderhouden, in tegenstelling tot gras. Gras moet gemaaid worden om overwoekering
te voorkomen.

Testmateriaal
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Gras

Gras heeft als eigenschap fotosynthese. Hierdoor zet het
koolstofdioxide om in zuurstof. Dit is goed voor de mensen die er
leven en de uitstoot van CO2 in de stad. gras neemt water goed
op voor zelfgebruik. Het heeft dus meerdere voordelen om op je
dak te leggen.
Sedum
Sedum is een vetkruid uit de familie van de vetplanten. Het
wordt vooral gebruikt op groene daken. Sedum is zo geschikt
voor daken omdat het zich snel kan vermenigvuldigen en zo dus
een dicht oppervlakte krijgt waardoor water beter wordt
vastgehouden. Ook is sedum zo ontwikkeld dat het lang zonder
water kan dus gaat de plant niet snel dood. Aangezien deze plant
ook fotosynthese gebruikt neemt de plant CO2 op dus helpt het
ook om opwarming te voorkomen.

Houtsnippers

Houtsnippers worden meestal in tuinen gelegd voor decoratie,
maar wij hebben onderzocht of dit materiaal ook geschikt is
voor daken om zo het water op te vangen.

Kiezels

Kiezels worden net zoals houtsnippers vaak aangetroffen in
tuinen, meestal om paden te vormen. het laat goed water door
maar absorbeert geen water.
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Kunstgras

Kunstgras ziet eruit als gras maar is van plastic.
sportvelden zijn van dit materiaal gemaakt en zouden
dus bestand moeten zijn tegen hevige regenbuien.
Met dit onderzoek wordt dat bevestigd of ontkracht.
Ook heeft kunstgras bijna geen onderhoud nodig.

Alle materialen die zijn gebruikt bij het onderzoek
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Methode

We hebben een kliko van 32 liter omgebouwd tot meetapparatuur. Aan de onderkant
hebben we een gat geboord en daarna een slang bevestigd zodat we het water konden
opvangen in een maatbeker. Aan de bovenkant hebben we een frame gebouwd waar
we de sproeier aan hebben geplakt, zo komt het water recht van boven en blijft de
straal hetzelfde, zo wordt de proef betrouwbaarder. Het materiaal ligt op een rooster
van aluminium. Het rooster voorkomt dat het materiaal naar beneden zakt. In het
rooster zitten een groot aantal kleine gaatjes om het water door te laten. De gaatjes zijn
met opzet klein geboord omdat dan alleen het water erdoorheen kan en geen deeltjes
van het materiaal, zo meten we alleen het water wat er doorkomt.

We begonnen elke meetbeurt met het inleggen van het testmateriaal op het rooster in
de kliko. Het gras, sedum en kunstgras hebben we op maat gesneden omdat het goed
moet passen zodat er geen spleten ontstaan waar het water makkelijk langs kan lopen.
Vervolgens draaiden we de kraan helemaal open, zo heb je altijd dezelfde hoeveelheid
water. elke meetbeurt duurt 2 minuten, dit hebben we bijgehouden met een stopwatch.
Noteer per 30 seconden de hoeveelheid water dat in de maatbeker zit. Na de 2 minuten
hebben we het 30 seconden laten uitlekken. Tot slot hebben we het materiaal
verwijderd uit de klliko en hebben we het goed nagespoeld om er zeker van te zijn dat
er geen modder in het te meten water zou komen
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Resultaten
Blanco proef: 2000 ML water per 2 minuten
materiaal
Gras
Sedum
Houtsnippers
Kiezels
Kunstgras

totaal aan water
2000 ML
2000 ML
2000 ML
2000 ML
2000 ML

geabsorbeerd
900 ML
500 ML
100 ML
70 ML
300 ML

doorgelaten
1100 ML
1500 ML
1900 ML
1930 ML
1700 ML

Toelichting tabel 1: in deze tabel staan de gegevens die we hebben afgelezen en
genoteerd hebben tijdens het onderzoek. 2000 ML is de totale hoeveelheid water dat
we hebben gebruikt per 2 minuten. Het materiaal heeft een deel van het water
doorgelaten en het ander deel geabsorbeerd. Dat is af te lezen in de laatste twee
kolommen van de tabel.

Materiaal
Gras
Sedum
Houtsnippers
Kiezels
Kunstgras

30 sec.
230
200
410
445
355

60 sec.
255
330
465
485
430

90 sec.
285
455
510
495
445

120 sec.
330
515
515
505
470

Toelichting 2:
Om te kijken wanneer het te meten materiaal verzadigd zou worden hebben we om de
30 seconden de hoeveelheid doorgelaten water genoteerd. Dit staat vermeld in de
bovenstaande tabel.
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600
500

Mililiters

400

Gras
Sedum

300

Houtsnippers
Kiezels

200

Kunstgras

100
0

30 Sec.

60 Sec.

90 Sec.

120 Sec.

Toelichting grafiek:
de lijnen in de lijngrafiek horen bij de hoeveelheid water dat er per 30 seconden in de
maatbeker terecht komt. Door de lijnen af te lezen kun je goed zien wanneer de materialen
verzadigd raken of in welke periode ze het water goed absorberen. Bij sedum is te zien dat het
lange tijd goed gaat maar dat het snel verzadigd raakt terwijl gras relatief constant blijft.
600

mililiters

500
400
300
200
100

30 Sec.
60 Sec.
90 Sec.
120 Sec.

0

Toelichting staafdiagram: Bij elk materiaal dat wij hebben getest staan 4 balken in het
bovenstaande staafdiagram. Deze balken geven de hoeveelheid water aan per 30 seconden
dat niet is opgenomen door het materiaal. We hebben per 30 seconden de maatbeker
afgelezen en genoteerd.
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Deelvragen

Deelvraag 1 : Welk materiaal houdt het beste neerslag vast?

Gras
Absorbeert als beste het water, bijna de helft van het water wordt vastgehouden door het gras.
Echter moet het goed onderhouden worden en moet het om een bepaalde tijd gemaaid worden.
Dit is lastig wanneer het gras op het dak gemonteerd is. Voor een plat dak zou gras een optie
kunnen zijn omdat onderhoud minder lastig is, echter blijft het maaien een probleem.

Sedum
Sedum had een erg goede start en liet nauwelijks water door, echter werd het snel verzadigd en
begon het water steeds makkelijker door het materiaal heen te druppelen. Sedum heeft in
tegenstelling tot gras weinig onderhoud nodig en is dus geschikter voor daken. Het heeft als
eigenschap, dat het snel vermenigvuldigd en zo ontstaat er een oppervlakte van het dak met
een dichte laag sedum.

Kunstgras
De laag kunstgras liet in het begin weinig door en absorbeerde veel water. het duurde niet lang
voordat het water door de laag heen goot. Het kunstgras bood geen enkel weerstand tegen het
water en dat was te zien aan de gegevens die zijn genoteerd tijdens het onderzoek. Kunstgras
is van de materialen de milieuonvriendelijkste, omdat het moet worden geproduceerd in
fabrieken en er een grote hoeveelheid plastic vezels moeten worden gemaakt.

Kiezels/houtsnippers
Kiezels absorberen weinig tot geen water en het zorgt voor extra belasting van het dak. Dit kan
ervoor zorgen dat het dak onderhoud nodig heeft en kost veel geld. Houtsnippers zijn weliswaar
licht maar nemen alleen maar bij het begin van een bui een klein beetje water op, naarmate ze
nat zijn geworden nemen ze geen water meer op en heeft het ook geen effect meer op het dak.
Hout kan gaan schimmelen, hierdoor moet het vaak worden vervangen in vergelijking met de
andere materialen. Dit kan veel geld kosten.
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Deelvraag 2: welk materiaal is makkelijk te gebruiken op het dak?

Kunstgras
Kunstgras op daken heeft niet of nauwelijks onderhoud nodig.
Kunstgras wordt aangelegd op een paar lagen. Namelijk: twee waterafstotende lagen,
beschermlaag, een drainagelaag, een filterdoek dan een vullaag en als laatste het
kunstgras zelf. Het is belangrijk dat het kunstgras goed is bevestigd op het dak en er
geen wind onder kan komen.
Nadat het kunstgras is aangelegd is er minimaal onderhoud nodig en blijft het er mooi
uit zien. Ook is een kunstgras dak erg licht dus te gebruiken op lichtere
dakconstructies.
(naturadaken, z.d)

Gras
Gras heeft wel onderhoud nodig, zo moet het om de zoveel tijd gemaaid worden, en dit
is niet handig op een dak. Omdat gras met het jaar meer wortels maakt en het aarde
nodig heeft om te leven, moeten daken met gras veel gewicht kunnen hebben. Een
grasdak op een plat oppervlakte is makkelijker te onderhouden dan een schuin lopend
dak. Bij het aanleggen van een grasdak zijn maar een paar lagen nodig. De eerste laag
is een waterdicht folie hierna komt een turf laag en hierop wordt het gras gezaaid.
Sedum
Sedum zijn vetplantjes, sedum kan vochtopnemen in de bladeren. Sedum zijn sterke
plantjes en kunnen dus ook tegen langdurige droogte. Dit zorgt ervoor dat er weinig
onderhoud is aan sedumplantjes. Ook hoeft sedum niet gesnoeid te worden dus is dat
makkelijk in gebruik. In tegenstelling tot normale daken is de tempratuur constant. Dit
zorgt ervoor dat het dak een minder lange levensduur heeft. Een dak moet wel zwaar
belast kunnen worden aangezien er extra gewicht bij komtkijken. Een dak van sedum
heeft de volgende lagen: een waterdicht doek, filterdoek, substraat laag en sedum.
Houtsnippers/kiezels
Een dak van houtsnippers/kiezels heeft weinig tot geen onderhoud nodig. Op den duur
zijn de houtsnippers wel toe aan vervanging. Om te beginnen is het belangrijk net zoals
eerder vernoemd werd op een paar isolerende en waterdichte lagen te plaatsen.
Vervolgend is het belangrijk dat er een kleine rand op het dak zit zodat er geen stukken
hout of steentjes wegvliegen wanneer het hard waait.
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Deelvraag 3: Welk materiaal is het meest milieuvriendelijk?

Gras en sedum
Gras is erg milieuvriendelijk om meerdere redenen: het is een natuurlijk product dus
hoeft er niets voor geproduceerd te worden vanuit de fabriek. Het is een goed werkende
isolatie dus hoeft er in de koude maanden minder gestoken te worden. Het gevolg
hiervan is dat de energierekening lager blijft en er ook minder milieuvervuiling optreedt.
Ook neemt gras een kleine hoeveelheid co2 op voor een schonere lucht.
(gras-dak, z.d)

Houtsnippers
deze zijn afkomstig van houtbewerking. Houtstukken bestaan grotendeels uit afvalhout
en er zullen dus ook niet heel belastend voor het milieu zijn. Wel moet er rekening mee
gehouden worden dat houtsnippers wel bewerkt worden en er dus een fabricage proces
bij komt kijken. Houtsnippers hebben een kleine isoleerdeen een beschermende
werking voor het dak zelf, vooral bescherming voor uv-straling.
Kiezels
de kiezels die wij in Nederland gebruiken bestaat grotendeels uit gesteente vanuit het
buitenland dat door rivieren naar ons land in gekomen. Dit zorgt ervoor dat de kiezels
geen bewerking in fabrieken of door machines nodig hebben voordat ze gebruikt
kunnen worden. Dit is namelijk al door erosie gedaan in de de rivieren. Kiezels hebben
geen isolerende werking.
(Janssens, z.d)
Kunstgras
Kunstgras is van de materialen die wij hebben getest het minst natuurvriendelijk omdat
het gaat om plastic dat in fabrieken is geproduceerd. Toch heeft het ook wat voordelen
voor het milieu. Veder hoeft kunstgras niet gemaaid te worden wat weer stroom/benzine
scheelt.
(Kunstgras beter voor het milieu!, 2015)
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Conclusie
Gras zorgt voor een constante opname van water, omdat het niet snel verzadig raakt
absorbeert gras als beste het water. Sedum begon beter dan gras en hield veel water vast,
echter werd het snel verzadigd en bood het geen weerstand meer tegen het stromende water.
Gras neemt zoals eerder genoemd het meeste water op. Een nadeel aan gras is dat het goed
moet worden onderhouden zoals maaien, inzaaien en kalken. Sedum heeft minder onderhoud
nodig omdat deze vetplantjes zichzelf in stand houden. Het nadeel aan sedum is dat het
zwaarder is dan gras, het zorgt voor extra gewicht aan je dak. Kunstgras is erg licht en dat is
ten opzichte van de andere materialen een voordeel. De wateropname is echter niet groot en
het is lastig aan te leggen omdat er meerdere lagen moeten worden aangebracht. Dit is kost
veel geld en veel tijd. Kiezels en houtsnippers nemen het minste water op. Deze twee
materialen zijn erg makkelijk aan te leggen maar hebben het minste effect. Gras samen met
Sedum zijn de twee milieuvriendelijkste materialen van het onderzoek. Beide nemen ze
koolstofdioxide op en geven zuurstof af, dit is handig in een grote stad zoals Amsterdam. Voor
houtsnippers moeten bomen worden gekapt en moeten samen met kiezels worden
getransporteerd omdat, deze twee materialen voor een groot deel buiten Europa worden
verwerkt. Kunstgras is het milieuonvriendelijkst. Het bestaat vooral uit plastic, net zoals de
onderlagen die moeten worden aangebracht.

Antwoord op hoofdvraag
Door onze deelvragen te beantwoorden zijn we erachter gekomen welk materiaal je het beste
op je dak kunt plaatsen om een deel van het water tijdelijk vast te houden, zo voorkom je
wateroverlast op de straten en in het riool. Gras houdt het best water vast tijdens een regenbui,
echter is het lastig om gras op het dak te plaatsen en heeft het veel onderhoud nodig. Sedum
neemt weliswaar minder water op dan gras, maar het heeft een stuk minder onderhoud nodig
dan gras en het houdt zichzelf in stand. Het aanleggen van sedum is een stuk gemakkelijker
dan gras mede omdat sedum meer wortels heeft, hierdoor krijgen de planten beter grip op het
dak. Kunstgras is duur en het kost veel moeite om het aan te leggen. Het houdt water slecht
vast en heeft weinig nut om als groen dak te gebruiken. Kiezels en houtsnippers nemen het
minste water op en zorgen voor extra gewicht op het dak. dit kan gevaarlijk zijn en duur omdat
de onderhoudskosten kunnen oplopen. Al met al, wij hebben mede dankzij onze resultaten van
het onderzoek gekozen voor sedum als beste materiaal voor een groen dak. het houdt
weliswaar minder water vast dan gras maar het is veel makkelijker aan te brengen en heeft veel
minder onderhoud nodig, dat is belangrijk omdat de meeste mensen geen onderhoud kunnen
plegen op het dak, dit is gevaarlijk en er zouden minder mensen kiezen voor een groene dak
omdat er meer tijd in gaat zitten. Ons antwoord op de vraag: Wat kan men het beste gebruiken
voor materiaal op het dak om wateroverlast te voorkomen? Sedum dus.
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Wat vonden wij van ons PWS
Wij zijn erg tevreden over het onderwerp dat wij hebben gekozen. Wij vonden het niet altijd een
even makkelijk onderwerp, maar een beetje uitdaging kan een mens wel hebben. Wij zijn blij dat
wij een erg uniek onderwerp hebben gekozen, zo is het niet zo standaard.
Het profielwerkstuk liep over het algemeen gesmeerd, wij zijn tegen niet veel problemen
gekomen. Wij hebben veel positieve verhalen van onze omgeving gehoord. Wij zijn ook erg blij
dat Rainproof ons zoveel kon helpen met onze vragen.

Dankwoord
Wij willen de mensen die ons hebben gesteund met ons PWS bedanken. Met name Gijs Bos voor leuke
support en positieve begeleiding. Ook Irene Poortinga voor het contact met Rainproof en het Interview
wat wij in Utrecht met haar hebben kunnen uitvoeren. Ook Dick Bouwman voor materialen en voor het
meedenken over het experiment dat wij hebben uitgevoerd.

Logboek
Logboek Daan
Logboek

Leerling naam: Daan Hermans

Samen met leerling naam: Dante van der Vegt
Datum

Activiteit

Ure
n

Wie

Problemen en oplossingen/Wat heb ik
geleerd/Bronnen.

27-8

Onderzoekspla
n + onderwerp
uitwerken

2

Daan

Begin van onderzoeksplan.

22

2-09

Bronnen
zoeken internet
en inlezen

2

Daan

Ingelezen over onderwerp en bronnen bij
elkaar gezocht.

3-09

Onderzoekspla
n uitwerken

30
min

Daan

onderzoeksvragen uitgewerkt en verder
ingevuld. En plan invullen.

16-09

Mail opstellen
en plannen
interview

45
min

Daan

Mail opgesteld met Rainproof en planning
voor interview gemaakt.

25-09

Interview met
Irene poortinga

2

Daan

Interview met Irene Poortinga ( van
Rainproof). Veel informatie gekregen en
bronnen voor PWS. Ook tips gekregen
voor het experiment.

29-09

Begin met
schrijven pws
en meer
bronnen
zoeken.

45

Daan

X

2-10

Inleveren
concept
literatuur

1

Daan

Het concept uitgewerkt en geschreven.

7-10

Naar Dick
Bouman
geweest voor
experiment

30
min

Dante
met
Daan

Veel informatie uitgewisseld en gevraagd
naar wat wij moesten doen voor ons
experiment.

7-10

Begin
onderzoeksplan

1

Daan

Doel van het experiment bedacht, en het
plan veder uitgewerkt. Welke materiaal en
hoe gaan we het aanpakken.
Tekening gemaakt van de opstelling
(Daan naar Dick voor toestemming!)

Voor
experiment

23

3-11

Experiment
uitwerken
deadline deze
week

1.5

Daan

Aan experiment gewerkt en
gebrainstormd over ideeën. Ook
informatie opgezocht en gekeken naar
materiaal.

6-11

Experiment
uitgewerkt en
ingeleverd

2.5

Daan

Experiment gemaakt en uitgewerkt.
Laatste berekeningen gedaan en in
tabellen verwerkt.

Naar odijk
gegaan voor
Sedum

3

Dante en
Daan

Wij zijn naar Odijk gegaan naar
Sempergreen voor sedum

19-11

Naar intratuin
en houtzoeken

1

Dante en
Daan

Kunstgras en houtsnipper gefixt.

18-11

Experiment
voorbereid

3

Daan
Dante

Het experiment voorbereid en de bak klaar
gemaakt. Hout opgemonterd en het
rooster passend gemaakt.

23-11

Experiment
uitgevoerd

4

Daan en
Dante

Experiment uitgevoerd en laatste
materialen gezocht. Waterstraal geeikt en
metingen gedaan.

20-12

Onderzoek
uitgewerkt naar
onderzoeksvers
lag

9

Daan en
Dante

Onderzoek uitgewerkt. Verslag van het
onderzoek af.

24-12

Opmaak en
spellingscheck
en bronnen
uitwerken

5

Daan en
Dante

Spelling gecontroleerd en opmaak
verzorgd.

13-11
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Logboek Dante
Logboek

Leerling naam: Dante van der Vegt

Samen met leerling naam: Daan Hermans
Datum

Activiteit

Ure
n

Wie

Problemen en oplossingen/Wat heb ik
geleerd/Bronnen.

27-8

Onderzoekspla
n + onderwerp
uitwerken

2

Dante

Ik heb een onderwerp gekozen. Begin
van onderzoeksplan.

2-09

Bronnen
zoeken internet
en inlezen

2

Dante

Ingelezen over onderwerp en bronnen bij
elkaar gezocht.

25

3-09

Onderzoekspla
n uitwerken

30
min

Dante

onderzoeksvragen uitgewerkt en veder
ingevuld. En plan invullen.

16-09

Mail opstellen
en plannen
interview

45
min

Dante

Mail opgesteld met Rainproof en planning
voor interview gemaakt.

25-09

Interview met
Irene poortinga

2

Dante

Interview met Irene Poortinga ( van
Rainproof). Veel informatie gekregen en
bronnen voor PWS. Ook tips gekregen
voor het experiment.

29-09

Begin met
schrijven pws
en meer
bronnen
zoeken.

45

Dante

X

2-10

Inleveren
concept
literatuur

1

Dante

Het concept uitgewerkt en geschreven.

7-10

Naar Dick
Bouman
geweest voor
experiment

30
min

Dante
met
Daan

Veel informatie uitgewisseld en gevraagd
naar wat wij moesten doen voor ons
experiment.

7-10

Begin
onderzoeksplan

1

Dante

Doel van het experiment bedacht. En het
plan veder uitgewerkt. Welke materiaal en
hoe gaan we het aanpakken.
Tekening gemaakt van de opstelling (daan
naar Dick voor toestemming!)

1.5

Dante

Aan experiment gewerkt en
gebrainstormd over ideeën. Ook
informatie opgezocht en gekeken naar
materiaal.

Voor
experiment
3-11

Experiment
uitwerken
deadline deze
week

26

Experiment
uitgewerkt en
ingeleverd

2.5

Dante

Experiment gemaakt en uitgewerkt.
Laatste berekeningen gedaan en in
tabellen verwerkt.

Naar odijk
gegaan voor
Sedum

3

Dante en
Daan

Wij zijn naar Odijk gegaan naar
Sempergreen.

19-11

Naar intratuin
en houtzoeken

1

Dante en
Daan

Kunstgras en houtsnipper gefixt.

18-11

Experiment
voorbereid

3

Daan
Dante

Het experiment voorbereid en de bak klaar
gemaakt. Hout opgemonterd en het
rooster passend gemaakt.

23-11

Experiment
uitgevoerd

4

Daan en
Dante

Experiment uitgevoerd en laatste
materialen gezocht. Waterstraal geeikt en
metingen gedaan.

20-12

Onderzoek
uitgewerkt naar
onderzoeksvers
lag

9

Daan en
Dante

Onderzoek uitgewerkt. Verslag van het
onderzoek af.

24-12

Opmaak en
spellingscheck
en bronnen
uitwerken

5

Daan en
Dante

Spelling gecontroleerd en opmaak
verzorgd.

6-11

13-11
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