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Nood aan innovatieve 

oplossingen om 

klimaatverandering op te 

vangen…
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HYDROACTIV

Intelligent groendak

NEERSLAGAFVOER VERTRAGEN

AFVOERVOLUMES VERMINDEREN

WATER NUTTIGER GEBRUIKEN
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Water opvangen

Vasthouden

Irrigeren

Gecontroleerd afvoeren
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Veel potentieel…

Piekdebieten 

vertragen

Afvoervolumes 

verminderen

Water gebruiken 

voor irrigatie

Verkoeling door 

verdamping
Biodiversiteit Real-time 

monitoring
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Aanpak

INSTALLATIE

Installatie van diverse 

groendaken in Sint-

Andries, Antwerpen

MONITOREN

Sensoren meten de 

werking van het 

groendak

OPSCHALEN

Via modellen en 

simulaties berekenen 

wat de impact is op 

wateroverlast

1 2 3
SLIM STUREN

Intelligente sturing 

testen op het groendak 
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Installatie
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Sint-Andries: living lab



• 4 testtafels:

• Conventioneel groendak

• Hydroventiv groendak

• OASIS groendak

• Lege referentietafel

• 2 vegetatieoppervlakken

• Meteo station
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Installatie
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Installatie: november ‘17
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Installatie: november ‘17
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Installatie: november ‘17
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Installatie november ‘17



Eerste meetresultaten
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Hoeveel neerslag is er gevallen?

Relatief droge periode…

100.8 mm over 

bijna 2 maanden

= 100 liter/m² dak
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Hoeveel water naar de riolering?

Neerslag Leeg dak
Conventioneel 

groendak

100 

liter/m²

HVV

groendak

OASIS

groendak

82 

liter/m² 20 

liter/m²
8

liter/m²

11

liter/m²

 Groendaken: 80 tot >90% verdamping 

(in april-juni…)
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Droge periode: waterberging redt planten

Ganse maand overbrugd 

met berging in reservoir!
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Inzoomen op 1 gebeurtenis

Piek vertraagd 1 à 2 uur bij matige 

neerslag door conventioneel groendak

Pieken zeer sterk vertraagd bij HVV en 

OASIS (met extra waterberging)

Leeg dak



Opschalen
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• Waarom?

• Nodig voor het ontwerpen van gebouwen en installaties: hoe groot moeten 

voorzieningen zijn?

• Intelligente sturing

21

Modellering

Locatelli, L., Mark, O., Mikkelsen, P.S., Arnbjerg-Nielsen, K., Jensen, M.B., Binning, P.J., 2014. Modelling of green roof hydrological 

performance for urban drainage applications. Journal of Hydrology 519, pp. 3237-3248.

Levert nieuwe 

inzichten!



 Software voor het ontwerpen van hemelwatervoorzieningen

 100 jaar neerslag simuleren in een seconde

Uitbreiding voor groendaken
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Ontwerp groendaken in de praktijk

http://www.sumaqua.be/sirio
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Impact van groendaken bij grote buien

“Gewoon” plat dak

OASIS groendak

Zeer grote reductie (tot 50%) 

van de piek-

afstromingsvolumes

 Minder overstromingen!!



Slim sturen
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Intelligente sturing
Neerslagvoorspelling, 

incl. onzekerheden

Conceptuele 

modellen

+

Real-time 

overstromingsvoor-

spellingen

Decision making & 

sturing

=



Intelligente sturing: simulatieresultaten

Neerslag

Afvoer naar 

riolering

Berging in 

groendak

[mm/10 min.]

[liter/10 min.]

[liter/m²]

OASIS – zonder sturing

OASIS – met slimme sturing
Wolkbreuk

Sturing ledigt de 

berging  Minder afvoer naar de riolering 

 Minder overstromingen!
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Afvoer naar de riolering van hevige buien

“Gewoon” plat dak

OASIS groendak

OASIS groendak 

met sturing

Zeer grote reductie (tot 80%) 

van kritieke stormafvoer
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Waar kunnen we groendaken toepassen?

• Antwerpen “historisch centrum”: circa 750 000 m² aan groendaken mogelijk
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Opschalen naar gans Antwerpen via modellen
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Overstroomde oppervlakte
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%
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-30%

-23%

-15%

-8%

-3%

Benut groendakpotentieel [%]

12.5% 25% 50% 75% 100%

30 mei 2016

Tot 30% minder 

overstromingsoppervlakte



Conclusies
• Zeer veel verdamping in de lenteperiode (>80% tot nu toe…)

 Minder afvoer naar de riolering

 Minder hittestress

Planten hebben langere tijd water beschikbaar  biodiversiteit!

• Simulaties:

Sterke reductie van de afvoer naar rioleringen (>50% van piekbuien)

 Tot 30% minder overstroomde oppervlakte in Antwerpen (?)

• Intelligente sturing = de toekomst?

 Bijna geen afvoer meer naar rioleringen tijdens piekgebeurtenissen

 Meer water beschikbaar voor planten

Win-win-win!



Meer info?

Onderzoek

dr. ir. Vincent Wolfs (vincent.wolfs@kuleuven.be) 

Prof. dr. ir. Patrick Willems (patrick.willems@kuleuven.be) 

Groendak

Jean-Christophe Grimard (jeanchristophe.grimard@vegetalid.com) 

Stad Antwerpen

Nora Danko (nora.danko@stad.Antwerpen.be) 
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