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Samenvatting 
 
Dit is een onderzoek naar het neerslag-afvoergedrag van drie verschillende soorten groendak 
substraten, gericht op effecten voor  het stedelijk waterbeheer. Een groendak kan namelijk een 
bergende functie hebben in het neerslagafvoersysteem en neerslag een tijd vasthouden alvorens het 
tot afvoer komt. Er wordt gekeken hoe de neerslagafvoer van de substraten zich gedraagt en hoe dat 
gedrag door verschillende methoden beschreven kan worden. Vervolgens worden er met de 
gevonden resultaten simpele voorspellende modellen gemaakt. De methoden die gebruikt worden 
om de afvoer te beschrijven zijn: 

- De afvoercoefficient, C-methode 
- De Curve Number, CN-methode 
- Een functie fit op de gemeten afvoeren, Hydrograph Functie Fit (HGFF) 

De C en CN-methode worden gebruikt om de totale afvoer te beschrijven. De HGFF wordt gebruikt 
om de afvoerkromme te beschrijven en daarmee  de piekafvoeren en het tijdstip van die 
piekafvoeren. 
Deze drie beschrijvingsmethoden worden samengevoegd om simpele voorspellende modellen te 
maken. 
De afvoerdata die in dit onderzoek gebruikt zijn, zijn synthetische data, geproduceerd door het 
SWAP-model. Hierin zijn de gemeten bodemfysische eigenschappen van drie verschillende 
daksubstraten ingevoerd. Een bui van 29.4 mm met een herhalingstijd van 5 jaar is gebruikt. Per 
substraat is voor 7 diktes (4, 6, 8, 12, 16, 32, 64 cm) en 3 initiële vochtgehalten (pF 1, 2 en 3) de 
afvoer bepaald. 
De resultaten tonen aan dat bij de drogere initiële vochtgehalten de afvoer afneemt met de dikte. 
Vanaf een dikte van 8 cm vindt vrijwel geen afvoer meer plaats voor de drogere initiële 
vochtgehalten. Voor de natte condities blijkt dit niet het geval. Bij de gekozen omstandigheden 
bepaalt vooral het initiële vochtgehalte het afvoergedrag van de substraten. 
De HGFF geeft de waardes van een aantal parameters. Er zijn echter nog te weinig situaties met 
afvoeren gesimuleerd (in 30 van de 63 simulaties is geen afvoer waargenomen en in al deze gevallen 
was de pF waarde 2 of 3, voor pF 2 en 3 zijn er dus maar 42-30=12 afvoeren) om een voorspelling van 
de waarde van deze parameters te doen voor willekeurige omstandigheden. 
De drie beschrijvende methoden kunnen worden samengevoegd om simpele voorspellende 
modellen te maken. Deze kunnen echter nog niet geverifieerd worden omdat er geen afvoerdata van 
andere buien zijn gesimuleerd.  Aanvullende data zijn nodig om de voorspellende kwaliteit van de 
modellen te bepalen. Daarnaast kan alleen bij de nu gemeten diktes en initiële vochtgehalten een 
voorspelling gedaan worden, omdat het verschil in afvoer tussen de verschillende initiële 
vochtgehalten zeer groot is. Voor een vervolgonderzoek wordt dan ook aanbevolen om met meer 
initiële vochtgehalten te werken (bij voorkeur tussen pF1 en 2). 
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1. Inleiding 
 

1.1 Een groendak  
Een groendak is een dak waarop een vegetatielaag is aangebracht. Er zijn vele soorten en maten van 
groene daken, variërend van extensieve daken tot zeer intensieve daken. Extensieve groendaken zijn 
daken die weinig onderhoud nodig hebben en vaak een kleine dikte hebben (dunner dan 15 cm). 
(Mentens, 2006; Getter, 2006). Hierop groeien dan ook vooral mossen en vetkruiden die goed tegen 
droogte kunnen. Intensieve groendaken zijn daken die meer onderhoud nodig hebben en dikker zijn 
dan extensieve daken (dikker dan 15cm) (Mentens, 2006; Getter, 2006) om zo een groter aantal 
soorten planten met meer variatie te kunnen laten groeien. Vaak komt het er op neer dat zo’n dak 
dan een daktuin/terras wordt. Vaak is het ook nodig om bij aanhoudende droogte dit dak te 
besproeien, om te voorkomen dat de vochtstress te hoog wordt (Mentens, 2006). 
Een groen dak bestaat  uit een vegetatielaag en een lichtgewicht substraatlaag (groeimedium) die 
voorziet in de water- en voedselvoorziening van de vegetatie. Vervolgens zit daaronder een 
filterdoek die er voor zorgt dat er geen substraatdeeltjes met het water worden afgevoerd, een 
drainagelaag die het water afvoert, en een wortel- en waterkerende laag die het onderliggende 
gebouw moet beschermen (zie Figuur 1) (Palla, 2011; Van Vledder, 2011). 

 
 
Figuur 1: Opbouw groen dak (Carter, 2006) 

De voordelen 
Groene daken hebben veel voordelen: 
-Zo voorzien ze gebouwen van extra isolatie, wat betekent dat er in de winter minder gestookt hoeft 
te worden. In de zomer zorgt het dak er juist voor dat het binnen koeler blijft en de airconditioning 
dus minder gebruikt hoeft te worden (Van Woerdt, 2005; Van Vledder, 2011). 
-Daarnaast zorgt een groen dak voor de verlenging van de levensduur van een dak. De vegetatie 
zorgt er voor dat minder ultraviolette straling het dak bereikt. Ook zorgt het voor lagere 
temperatuursextremen en tempert het snelle temperatuurfluctuaties. Dat komt doordat het albedo 
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van een groen dak rond de  0.7-0.85 ligt, waar een zwart dak een albedo heeft van slechts 0.05-0.25 
(Getter, 2006). Dit alles zorgt er voor dat een dak een langere levensduur heeft.  
Dit zijn voordelen die vooral voor de eigenaar van belang zijn, zeker met het oog op de financiële 
voordelen die deze met zich meebrengen.  
Een groen dak heeft daarnaast ook collectieve voordelen: 
-In de stad is er een beperkte hoeveelheid groen. Dit heeft gevolgen voor de luchtkwaliteit. Een 
groen dak helpt mee met het filteren van vervuilende stoffen uit de lucht. 
-Wat betreft de kwaliteit van het water dat van een groen dak afkomt, spreken de bronnen elkaar 
tegen. Aan de ene kant vangt een zwart dak vervuilende stoffen op en die spoelen af met het 
afvoerwater. Het blijkt dat water van zwarte daken veel meer zware metalen en nutrienten bevat 
dan regenwater. Een groen dak kan dan filterend werken. Aan de andere kant geeft een groen dak 
ook weer allerlei stoffen af aan het water, vooral als het net bemest is (Villarreal, 2007; Van Woerdt, 
2005; Berndtsson, 2006). 
Uit een model studie in Canada blijkt wel dat wanneer in Vancouver in de komende 50 jaar de daken 
van alle gebouwen groen zouden worden, het water in die regio zal terugkeren naar zijn natuurlijke 
staat wat betreft het overstromingsgevaar, het waterleven en de waterkwaliteit (Van Woerdt. 2005). 
-Esthetisch gezien worden groene daken als plezierig ervaren. Het verhoogd de belevingswaarde van 
stedelijke gebieden. Het blijkt dat de aanblik van natuur een positief effect heeft op de gezondheid 
van mensen. Mensen zijn minder gestrest, zijn opgewekter en het lijkt zelfs de arbeidsproductiviteit 
te verhogen (Getter, 2006). 
-De biodiversiteit van de stad wordt verhoogd. De natuur keert terug naar de stad. Zo zijn er voor 
vogels meer mogelijkheden om te overleven en ook insecten profiteren van de toename van groen in 
de stad. Het is zelfs mogelijk om bijen te gaan houden op een groen dak (De Dakdokters B.V., 2012; 
Getter, 2006). 
-Het stedelijk hitte eiland effect wordt tevens onderdrukt door de aanleg van groene daken omdat 
het een koelende werking heeft op zijn omgeving. Een gezonder stedelijk leefklimaat is het gevolg 
(Getter, 2006).  
 
De nadelen 
De aanleg van een groen dak brengt natuurlijk kosten met zich mee. Één vierkante meter kost al 
gauw tussen de 35 en 50 euro. Daarnaast is het voor bepaalde daken nodig om, vanwege het extra 
gewicht dat het dak moet dragen, extra verstevigingen aan het dak aan te brengen om zo de 
draagkracht te vergroten. 
Mocht er lekkage optreden, dan is deze moeilijker te verhelpen met een groendak (Van Vledder, 
2011).  
 
Er kan een afweging worden gemaakt tussen de voor- en nadelen wanneer wordt besloten al dan 
niet over te gaan tot de aanleg van een groendak. Er kan een zogenoemde kosten- baten analyse 
worden uitgevoerd (i.e. Warringa, 2010). Er wordt dan vaak onderscheid gemaakt tussen publieke en 
private baten. Vaak is de conclusie van zo’n analyse dat subsidies nodig zijn voor de aanleg van een 
groendak. Zulke kosten- baten analyses staan altijd open voor discussie, aangezien er ook baten zijn 
waar moeilijk een prijskaartje aan te hangen valt, zoals bijvoorbeeld aan de esthetische waarde of de 
vermindering van het stedelijk hitte eiland effect. 
 

1.2 Regenwaterafvoer  
Dit onderzoek richt zich op wat door waterschappen, en in het bijzonder het stedelijk waterbeheer, 
wordt gezien als het grootste voordeel van groene daken: het verminderen en vertragen van de 
regenwaterafvoer.  
Volgens de United Nations (2012) leeft in 2030 60% van de gehele wereldbevolking en 84% van de 
bevolking in ontwikkelde landen, in steden. Steden  verhogen de regenwaterafvoer vanwege het 
grote aandeel ondoorlatende oppervlaktes in de stad, zoals wegen en daken. Van het regenwater dat 
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op wegen, daken, parkeerplaatsen etc. valt wordt 90%  afgevoerd, terwijl dat voor tuinen slechts 15% 
is en voor bossen en parken zelfs 0% (Mentens, 2006). In steden infiltreert in totaal slechts ongeveer 
25% van het regenwater (Getter, 2006). 
Hierdoor worden naast de totale afvoer ook de afvoerpieken hoger. In sommige situaties is die 
afvoer zo hoog dat het riool niet genoeg capaciteit heeft (Mentens, 2006). Dan vind het direct lozen 
van rioolwater op het oppervlaktewater plaats door middel van riooloverstorten of kunnen er 
overstromingen optreden, met alle milieutechnische en financiële gevolgen van dien (Getter, 2006). 
De grote hoeveelheid afvoerwater zorgt ook voor erosie en degradatie van sloten en kanalen, wat 
nadelige gevolgen heeft voor de planten en dieren die daar van nature leven (Hilten, 2008).  
Waar een zwart dak de regen direct afvoert, heeft een groen dak een bergend vermogen. Wanneer 
dit bergend vermogen wordt overschreden begint de afvoer pas. Deze afvoer heeft dus een 
vertraging ten opzichte van een zwart dak. Daarnaast wordt die afvoer verspreid over een langere 
tijd, met lagere intensiteit (Getter, 2006). Groene daken verlichten de last op het rioleringssysteem 
en verminderen zo de kans dat het nodig is om het rioolwater direct te lozen op het 
oppervlaktewater en het verminderd de kans op overstromingen . Uit een studie van Jarrett (2005) 
blijkt dat groene daken jaarlijks 45% tot 55% van de totale gevallen hoeveelheid regen opslaan en 
weer kwijtraken door evapotranspiratie . 
Ook met het oog op de klimaatsveranderingen, waardoor de regenbuien intensiever worden, is het 
van belang dat het afwateringssysteem voldoende afvoercapaciteit heeft. Het risico op 
overstromingen zal alleen maar toenemen (Mentens, 2006). Een groen dak vermindert niet zozeer de 
piekafvoer, als wel de tijd waarop die piek plaatsvindt, zodat het rioolsysteem minder wordt belast 
(Villarreal, 2004). 
In steden is 40% tot 50% van het verharde oppervlak een dak (Mentens, 2006; Villarreal, 2007). Dit 
biedt goede mogelijkheden voor groene daken, omdat deze oppervlakken geen alternatieve functie 
hebben: het is een tot nu toe vrijwel ongebruikt oppervlak. Een groen dak staat niemand in de weg 
en is daarom een goed middel om de regenwaterafvoer verwerking te verbeteren i.p.v. de aanleg van 
extra waterwerken (Villareall, 2004) . 
Mentens (2006) heeft berekent hoeveel het zou schelen wanneer er in Brussel groene daken zouden 
worden aangelegd. Hij berekende dit voor het geval dat 10% van de gebouwen een extensief 
groendak van 10 cm dik zou krijgen. De totale jaarlijkse afvoer over de gehele stad wordt met 2.7% 
verminderd. Wordt alleen naar het stadscentrum gekeken dan wordt zelfs 3.5% minder afvoer 
gegenereerd, omdat hier het aandeel daken hoger is dan in de buitenwijken waar meer groen te 
vinden is. Dit lijkt weinig maar gezien het feit dat het hier om slechts 10% van alle daken gaat en om 
een dakdikte van 10 cm is dit toch een goed resultaat. Daarnaast hebben groene daken, zoals eerder 
aangegeven, nog vele andere voordelen en ook dat kan in overweging genomen worden (Mentens, 
2006).  
Dus met het oog op de klimaatsveranderingen is het van belang dat het afwateringssysteem optimaal 
functioneert. Een groen dak zou een belangrijke schakel kunnen zijn om de capaciteit van dit systeem 
te optimaliseren. 
 
De beschrijving van de regenwaterafvoer 
De beschrijving van de regenwaterafvoer van een groen dak kan op verschillende manieren. Zo kan je 
kijken naar de totalen van de neerslag en de afvoer, maar ook naar de afvoerintensiteiten binnen de 
afvoerkromme. 
In dit onderzoek wordt gekeken naar de afvoer van een individuele bui. 
De analyse van de totale afvoeren, de factor tijd wordt hierbij buiten beschouwing gelaten, zijn 
relatief eenvoudige analyses. In dit onderzoek worden de totale afvoeren berekend via de 
afvoerfactor, de C-methode (Villarreal, 2004), en via de Curve Number (CN) methode (Carter, 2006; 
Bosznay, 1989). De CN-methode is een iets uitgebreidere methode dan de C-methode en geeft de 
mogelijkheid een voorspelling te doen van de totale afvoer bij een andere neerslaghoeveelheid, mits 
de beginsituatie hetzelfde is. 
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Voor de afvoerintensiteiten binnen het afvoerprofiel moet  een functie, de Hydrograph Functie Fit 
(HGFF) gefit worden om zo de afvoerkromme te karakteriseren. De gebruikte karakteristieke 
waarden zijn de piekafvoer  en het tijdstip waarop die piekafvoer plaatsvindt (Dingman, 1994). 
 
Het is in het belang van de waterschappen om te weten hoe de afvoer van een groen dak zich precies 
gedraagt, om het gedrag op te kunnen nemen in het beleid rond stedelijk waterbeheer, maar ook om 
te kunnen voorspellen wanneer er extra maatregelen nodig zijn. Hierbij kan ook worden gedacht aan 
nieuw te bouwen wijken, waar het mogelijk is om groene daken aan te leggen om zo te kunnen 
besparen op de aanleg van rioleringen en andere waterwerken. 
 

1.3 Onderzoeksvraag 
Hoe wordt de afvoer van een groen dak door de verschillende methoden beschreven en hoe kan 
hieruit een voorspellend model worden gemaakt? 

 Wat zijn de karakteristieken van de HGFF per daksubstraat type, dikte en initieel 
vochtgehalte en hoe worden die door de verschillende parameters beïnvloed? 

 Wat zijn de karakteristieken van de CN-methode per daksubstraat type, dikte en initieel 
vochtgehalte en hoe worden die door de verschillende parameters beïnvloed? 

 Wat zijn de karakteristieken van de C-methode per daksubstraat type, dikte en initieel 
vochtgehalte en hoe worden die door de verschillende parameters beïnvloed? 

 Hoe kunnen de gevonden resultaten per methode gebruikt worden om een voorspellend 
model te maken? 
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2. Theorie 
 
Er zijn veel neerslag-afvoer modellen opgesteld die met name voor het waterbeheer van grotere 
stroomgebieden toepasbaar zijn (voor overzichtsartikelen zie: Dingman (1994)). In die modellen 
staan een aantal begrippen centraal die kunnen worden beschreven in termen van de waterbalans of 
als karakteristieken van de afvoer. Zo is er bijvoorbeeld  de extra opslag – het verschil tussen neerslag 
en afvoer – en dit omvat dus de resttermen bij het herschrijven van de waterbalans. 
De simpele waterbalans (mm) is: 
 

                   
 
Q  Afvoer, het water dat het substraat aan de onderkant uitstroomt (mm) 
Peff  Effectieve neerslag, het deel van de neerslag die tot afvoer komt (mm) 
P  Neerslag (mm) 
ET Evapotranspiratie (totale verdamping), de verdamping van water uit het substraat en 

transpiratie van de planten.  
Ia (mm) Initiële abstractie, de verliezen die optreden voordat afvoer plaatsvindt, zoals 

opname door planten, water dat in plasjes op het substraat en op de planten blijven 
liggen etc. 

EO (mm) Extra Opslag, dit is de hoeveelheid water die opgeslagen kan worden in het substraat 
voordat er afvoer plaatsvindt. Het is dus de totale opslagcapaciteit min de initiële 
opslag (het water wat al is opgeslagen): EO = Ototaal - Oinitieel. 
(Moors, 2002) 
 

De termen die hierboven in de waterbalans staan, worden in Figuur 2 nog eens weergegeven als 
termen in een neerslag-afvoer diagram. Figuur 2 toont de extra opslag als ‘rain necessary to start 
runoff’. Daarnaast is te zien dat de afvoer (direct runoff, Q) gelijk is aan Peff. (effective precipitation, 
R) en dat deze weer gelijk zijn aan de totale neerslag min de extra opslag en de abstracties 
(abstractions. Φ). Deze abstracties zijn een combinatie van de initiële abstracties plus de 
evapotranspiratie.  
 

 

Figuur 2: Neerslag en afvoer relaties met een aantal belangrijke termen (Villarreal, 2005) 
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Figuur 3: Neerslag en afvoer relaties met een aantal belangrijke termen 

Er zijn ook termen voor de beschrijving van de afvoerkromme (Figuur 3). Deze termen beschrijven 
het gedrag van de afvoer binnen de afvoerkromme: 
Piekafvoer:  De afvoer met de hoogste intensiteit. (Qpk) 
Piekneerslag:  De hoogste neerslagintensiteit van de bui. (Ppk) 
Afvoervertraging:  De tijd tussen het begin van de bui en het begin van de afvoer. (T0) 
Piekafvoervertraging:  De tijd tussen de grootste afvoer intensiteit van de bui en de grootste 

afvoerintensiteit van de afvoer. (Tlpk) 
De hellingstijd:   De tijd tussen het begin van de afvoer en de piek van de afvoer. (Tpk) 
   (Dingman 1994, Moors 2002) 
Met de termen die hier geïntroduceerd zijn kunnen de neerslag-afvoerrelaties van de substraten 
beschreven worden. 
 

2.1 De factoren die de regenwaterafvoer van groene daken beïnvloeden 
Er zijn een aantal factoren die invloed hebben op het afvoergedrag van een groen dak.  
-Ten eerste is er het soort groen dak. Er bestaan verschillende groene daken die anders zijn 
opgebouwd en uit verschillende materialen bestaan. Tevens maakt het uit wat voor vegetatie zich op 
het dak bevind. Als een plant veel transpireert kan dat de afvoer beïnvloeden, maar ook de 
wortelstructuur van een plant heeft invloed op hoe het water zich in het dak gedraagt (Nagase 2012). 
Deze factoren bepalen de bodemfysische eigenschappen van het groene dak en daarmee het gedrag 
van water in het substraat.  
-Ten tweede is er de dikte van het dak. Hoe dikker, hoe meer opslagcapaciteit, hoe meer berging en 
hoe lager de afvoer (Van Woerdt, 2005). 
-Ten derde is er het initiële vochtgehalte. Wanneer het dak weinig vocht bevat duurt het langer 
voordat het verzadigd is en duurt het dus ook langer tot de afvoer begint. Heeft een dak daarentegen 
een hoog initieel vochtgehalte, dan is er maar een beperkte hoeveelheid regen nodig voordat de 
afvoer begint en dan zal de afvoer bij eenzelfde bui dus ook eerder beginnen (Bengtsson, 2005).  
-Ten vierde is er de evapotranspiratie. Hoe hoger de evapotranspiratie, hoe meer water er verdampt 
voordat het tot afvoer komt. Een hoge evapotranspiratie zorgt dus voor minder afvoer (Villarreal, 
2007). Dit is ook weer afhankelijk van de soort begroeiing op het dak en het seizoen (Nagase 2012).  
-Als laatste is er natuurlijk de neerslag, gekarakteriseerd door intensiteit en duur. Uit een onderzoek 
van Bengtsson (2005) blijkt bijvoorbeeld dat met de toename van de intensiteit van de bui, dus bij 
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een hogere neerslagintensiteit, de extra opslag tijdelijk toeneemt. Dit heeft uiteraard invloed op het 
afvoergedrag van een groen dak (Bengtsson, 2005). Verder maakt het niet uit hoelang een bui duurt, 
zodra het dak veldcapaciteit heeft bereikt begint het water af te voeren. Als de bui stopt blijft het dak 
water afvoeren, tot de veldcapaciteit weer is bereikt (Bengtsson, 2005). Stopt de bui voordat de 
opslagcapaciteit van het dak wordt overschreden, dan vindt er helemaal geen afvoer plaats. 
 
De analyses in dit onderzoek zijn te verdelen in twee soorten:  

- De analyse van de afvoer als functie van de totale neerslag. 
- De analyse van het neerslag-afvoer gedrag over de tijd voor een specifieke bui, de 

afvoerkromme. 
Tot de eerste behoren de C-methode en de Curve Number (CN) methode. Tot de tweede soort wordt 
de bepaling van een fit van een functie op het afvoerprofiel gerekend.  
 

2.2 C-Methode 
De C-Methode is de meest eenvoudige beschrijving van het afvoergedrag van het substraat op een 
bui. Het is de afvoer per aanvoer. Dit betekent dat ook de extra opslag in het substraat kan worden 
bepaald, namelijk het deel dat niet wordt afgevoerd.  
De berekening gaat als volgt: 

De totale afvoer wordt gedeeld door de totale neerslag,   
 

 
. Het getal dat hier uitkomt ligt tussen 

de 0 en de 1. Een verhouding van 0 betekent dat er niets afgevoerd wordt, 1 betekent dat alle 
neerslag wordt afgevoerd. De totale neerslag in dit experiment bedroeg 29.4 mm. Door de afvoer 
van het substraat over de tijd te sommeren en vervolgens te delen door de totale neerslag kan de C 
waarde per situatie bepaald worden. 
 

2.3 Curve Number (CN) Methode 
De CN-methode is uitgebreider dan de C-Methode. De Curve Number geeft aan in hoeverre er opslag 
plaatsvindt en kan gebruikt worden om te voorspellen wat de afvoer zal zijn bij een bui met een 
andere totale hoeveelheid neerslag op dezelfde bodem met hetzelfde initiële vochtgehalte. De Curve 
Number is ontwikkeld door de U.S. Soil Conservation Service. 
De bepaling van de CN gaat als volgt (Dingman, 1994; Bosznay, 1989) : 
 

      

 
 

 

    
 

P = totale neerslag (inch.) 
S = opslag factor (inch.) 
Ia = initiele abstractie (inch.) 
Q = afvoer (inch.) 
 
Omgeschreven naar afvoer is dat: 
 

  
      

 

      
         

 
De SCS heeft vervolgens uit onderzoek vastgesteld dat Ia gemiddeld de waarde heeft van 0.2S.  
Het bovenstaande leidt uiteindelijk tot de vergelijking: 
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Voor de classificatie van neerslag-afvoer relaties werd het Curve Number geintroduceerd dat 
gedefinieerd is als : 
 

   
    

    
  (in inches) 

  
Voor het gebruiksgemak, zodat alles in millimeter kan worden ingevoerd wordt dit omgeschreven 
naar: 
 

   
     

     
      

 
De waarde van de CN geeft aan hoeveel neerslag er geborgen wordt.  Een CN van 100 geeft aan dat 
er geen opslag plaatsvindt (zie Figuur 4).  Een waarde van lager dan 40 bestaat niet. Wordt die toch 
gevonden, dan dienen andere methoden gebruikt te worden voor de beschrijving van de 
neerslagafvoer relatie (Bosznay, 1989). Voor de toepassing in dit onderzoek wordt met de totale 
neerslag en de totale afvoer binnen een bui  de waarde van S bepaald. Vervolgens kan die waarde 
van S worden gebruikt om de CN te bepalen. Met die CN kan een grove voorspelling gemaakt worden 
voor de afvoer van een bui met een andere totale hoeveelheid neerslag (Dingman, 1994). 
 

 
Figuur 4: neerslag- afvoer relaties voor een aantal CN waarden 
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2.4 Hydrograph Functie Fit (HGFF) 
Een afvoer heeft een aantal karakteristieken. Zo is er de vertraging van het begin van de afvoer ten 
opzichte van het begin van de bui. Daarnaast is er het tijdstip waarop de maximale afvoer plaatsvindt 
en ook de ‘staart’ van de afvoer is karakteristiek en wordt beschreven met een parameter. Een groen 
dak kan beschouwd worden als een lineair reservoir. Het reservoir vult zich tot het vol is (maximale 
opslag), en begint dan over te lopen.  Dingman (1994) geeft twee vergelijkingen voor een lineair 
reservoir: 
 

  

  
 

     
 

 
          

     
 
   

    
 
     

       

                      

A = afvoer (mm) 
t = tijd (sec.) 
w = neerslag (mm) 
Tr = tijdsconstante (Sec.) 
tpk = tijd van de piek (Sec.) 
 
Omdat het onhandig is om bij het fitten met twee vergelijkingen te werken, worden ze 
samengevoegd tot één vergelijking, waarbij de w op 1 gesteld wordt: 
 

  

  
 (            )                              

 
Hierin zitten drie karakteristieken: t0, k1 en k2.  
t0 geeft de tijd tussen het begin van de bui en het begin van de afvoer. 
k1 beschrijft de afvoer tot aan de piekafvoer. 
k2 beschrijft de afvoer na de afvoerpiek (de afvoer staart). 
In analyses bleek  de fit onafhankelijk te zijn van de waarde van w. Voor iedere waarde van w zijn er 
waardes van k1, k2 en t0 te vinden die een goede fit geven. Met deze waardes kan de Unit Hydrograph 
(UH) van ieder profiel bepaald worden door de kromme te schalen naar 1 mm afvoer. De UH geeft de 
afvoerkromme van een substraat voor een effectieve neerslag van 1 mm. Vanuit die kromme kan dan 
een nieuwe kromme berekend worden voor een andere effectieve neerslag door simpelweg alle 
waarden van de UH te vermenigvuldigen met de effectieve neerslag. De duur van de afvoer 
verandert niet met de toename van de effectieve neerslag (Dingman, 1994). 
 
De afvoerpiek kan bepaald worden door de afgeleide van de fit met betrekking tot t te nemen en die 
gelijk aan 0 te stellen. Dit is het tijdstip waarop de piekafvoer plaatsvindt. Dit leidt tot de vergelijking 
voor het tijdstip waarop de piek optreedt: 
 

         
 

  
  (

     

  
)                               

 
Door deze tpk uit vergelijking 3 weer in te vullen in vergelijking 2, krijg je de piekafvoer. Het tijdstip 
waarop de piek plaatsvindt t.o.v. het begin van de bui wordt bepaald door tpk en t0 bij elkaar op te 
tellen. Op die manier kan bepaald worden in hoeverre de piek van de afvoer wordt vertraagd ten 
opzichte van de piek van de bui.  
Ook kan aan de hand van de hoogte van de gevonden piek gezien worden of, en in hoeverre de piek 
van de bui wordt gedempt door de afvoer i.e. als de bui een piek heeft van 0.016 mm/s en de afvoer 
een piek van 0.012 mm/s, dan wordt de piek van de bui met 100-(0.012/0.016)*100= 25 % gedempt. 
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2.5 Synthese: De afvoer voorspellen met de verschillende methoden 
Met de drie hiervoor beschreven methoden kunnen voorspellende modellen gemaakt worden. Dit 
houdt in dat de verschillende methoden gecombineerd worden, om zo voorspellingen te kunnen 
doen van de afvoer bij andere neerslag hoeveelheden en andere initiële omstandigheden zoals pF 
waarde en dikte van het substraat. 
 
Één mogelijkheid is om de gevonden C-waardes te extrapoleren voor het gebruik bij andere 
neerslaghoeveelheden. Dit zal echter alleen kunnen voor een klein bereik omdat de C-waarde bij 
toename of afname van de neerslaghoeveelheid ook verandert (denkelijk een afname bij lage 
neerslaghoeveelheden en een toename bij hoge neerslaghoeveelheden). Een andere mogelijkheid is 
om verder te rekenen, met behoud van de opslag die bij een C-waarde gevonden is. De 
opslagcapaciteit (mm) blijft gelijk, ongeacht de neerslag hoeveelheid.  
Ook is het mogelijk om de CN-waardes te extrapoleren voor het gebruik bij andere neerslag 
hoeveelheden. Dit zal theoretisch gezien een betere schatting geven voor een groter bereik dan de  
C-methode. Hierbij moet wel worden aangenomen dat de gevonden CN-waarde altijd geldig is. 
Een nadeel van deze twee methoden is, dat er geen piekafvoeren mee berekend kunnen worden. 
Daarvoor moet de HGFF gebruikt worden. Dat kan op twee manieren: met behulp van de C-methode 
en met behulp van de CN-methode. 
De karakteristieken van de HGFF geven aan hoe de afvoerkrommen er per substraattype, initieel 
vochtgehalte en dikte uitzien. Dit kan geschaald worden naar een andere neerslaghoeveelheid. 
Waarschijnlijk wordt de waarde van t0 kleiner bij meer neerslag, omdat het profiel dan eerder 
verzadigd zal zijn en dus eerder zal beginnen met afvoeren. Het omgekeerde telt voor minder 
neerslag: t0 zal groter worden of zelfs oneindig bij geen afvoer. De duur van de afvoer zal volgens de 
theorie van de Unit Hydrograph (UH) niet veranderen, ongeacht de intensiteit en het volume van de 
bui (Dingman, 1994).  
Zo kan dus gekeken worden welke neerslag hoeveelheid, een bepaalde hoeveelheid afvoer 
genereert, met welke piek. Maar ook andersom: een bepaalde piek mag niet worden overschreden, 
welke neerslag hoeveelheid hoort daar bij, en wat is dan de totale afvoer? 
Dit model kan dan, bij een bekende dikte, substraattype en pF in het substraat een voorspelling doen 
over piekafvoer, totale afvoer en neerslag. De procedure zou dan als volgt kunnen zijn: via de  
C-waarde worden de extra opslag en de effectieve neerslag bepaald. Voorbeeld: Een C van 0.70 geeft 
een effectieve neerslag, (bij een bui van 29.4 mm) van 29.4*0.70=20.5mm en dus een extra opslag 
van 29.4-20.5=8.9mm. De uitvoer van de originele fit wordt gedeeld door de effectieve neerslag, dus 
20.5mm, om zo de UH te verkrijgen en vervolgens te vermenigvuldigd met de nieuwe neerslag min 
de extra opslag zoals die bepaald wordt door de C-waarde. Zo ontstaat een nieuw afvoerprofiel voor 
een andere neerslaghoeveelheid.  
Een nieuwe piekafvoer kan voor een andere bui ook berekend worden met de gevonden  
CN-waarden. De extra opslag verandert dan met de hoeveelheid neerslag. De effectieve neerslag is 
dan dus niet afhankelijk van een vaste opslagwaarde. Verder gaat deze methode op dezelfde manier 
als met de C-methode: de gevonden afvoerkromme wordt gedeeld door de effectieve neerslag bij de 
gekozen bui ( 29.4mm) en vervolgens vermenigvuldigd met de nieuwe effectieve neerslag, gevonden 
met de CN-waarde. 
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3. Materiaal 
 
De data in dit onderzoek zijn kunstmatig gegenereerd. Hiervoor is het SWAP-model gebruikt (Van 
Dam et al., 2008). Zieverink (2010) heeft van verschillende groendaksubstraten de Van Genuchten 
parameters bepaald (Van Genuchten, 1980). De parameters van drie substraten zijn als invoer voor 
het SWAP model gebruikt (zie Appendix A2 voor de ingevoerde Van Genuchten parameters). 
Vervolgens kan dit model de afvoer van de verschillende substraten simuleren bij een bepaalde bui. 
Zo is het mogelijk om per substraat de benodigde neerslag-afvoerreacties te simuleren voor 
verschillende diktes en initiële vochtgehalten. Voor dit onderzoek is gekozen voor 7 verschillende 
diktes per substraat (4, 6, 8, 12, 16, 32 en 64 cm) en 3 verschillende initiële vochtgehalten(pF 1, 2 en 
3). Voor de verdamping is gekozen voor één situatie met 2mm per dag (zie Tabel 1). Zo zijn er dus per 
substraat 21 afvoeren en in totaal 3x21=63 afvoeren. De resultaten zijn in een Excelsheet gezet voor 
verdere analyse. De uitvoer in de Excelsheet waren de afvoeren onder uit het substraat in cm per 
dag, per 5 minuten, tot en met 22 dagen na het begin van de bui (zie Appendix A3 voor een gedeelte 
van een  de uitvoer). 
De bui die bij deze simulaties is gebruikt is een standaard bui met een herhalingstijd van  5 jaar en 
heeft een totale neerslaghoeveelheid van 29.4 mm in 1 uur. Dit is een standaardbui die gebruikt 
wordt bij het stedelijk waterbeheer, de ‘rioolwereld’, om berekeningen mee uit te voeren (Figuur 5).  
 
Tabel 1: Model invoeren 

Substraten T3,T3P2,I4 

Diktes 4, 6, 8, 12, 16, 32, 64 cm 

Initeel vochtgehalte pF 1,2,3 

Verdamping 2 mm/dag 

Neerslag 29.4 mm, herhalingstijd 5jr 

 

 
Figuur 5: Standaard bui van een uur met een herhalingstijd van 5 jaar, gebruikt in het onderzoek 
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4. Methoden 
 
De gegenereerde data zijn in Excel sheets aangeleverd. De in de theorie beschreven berekeningen 
zijn in Excel uitgevoerd voor de C en CN-methode. Voor de HGFF is gebruik gemaakt van de Solver-
functie, waarbij Excel de waarden voor k1, k2 en t0 berekent. Dit gebeurt door de waarden voor deze 
parameters zo te kiezen, dat de som van het kwadratisch verschil tussen de fit en de gevonden data 
minimaal is. Met deze uitkomsten voor de parameters is verder gerekend voor o.a. de bepaling van 
de piekafvoer en voor het opstellen van een voorspellend model.  
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5. Resultaten 
 
In Tabel 2 staan de gevonden totale afvoeren. Uit Tabel 2 valt op te maken dat er bij intensieve 
groene daken (>15cm) alleen onder natte begincondities afvoer plaatsvindt. Ook de extensieve 
profielen(<15cm) geven bij toenemende dikte alleen bij natte condities afvoer. Er valt op te maken 
dat t3 en t3p2 een groter bergend vermogen hebben dan I4, aangezien deze substraten vaker geen 
afvoer geven. Van 63 simulaties hebben er 30 geen afvoer. 
 
Tabel 2: Totale afvoeren gevonden per proef (mm). De dikte is in cm, de pF geeft het initeel vochtgehalte. T3, t3p2 en I4 
zijn de codes van de drie verschillende substraat types. 

Dikte 4 4 4 6 6 6 8 8 8 12 12 12 

pF 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

t3 20,51 11,63 8,24 21,46 6,51 0,00 18,54 0,00 0,00 16,87 0,00 0,00 

t3p2 22,78 10,94 6,14 22,62 3,77 0,00 22,53 0,00 0,00 22,60 0,00 0,00 

I4 20,63 13,70 16,49 21,02 10,61 9,02 20,78 7,43 0,00 26,20 0,31 0,00 

 

Dikte 16 16 16 32 32 32 64 64 64 

pF 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

t3 20,68 0,00 0,00 27,48 0,00 0,00 24,09 0,00 0,00 

t3p2 23,13 0,00 0,00 23,44 0,00 0,00 24,04 0,00 0,00 

I4 23,62 0,00 0,00 27,01 0,00 0,00 23,79 0,00 0,00 
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5.1 C-methode  
Bij de gevonden afvoeren horen de  C-waarden (Q/P) uit Tabel 3. Uiteraard is de waarde van C 0.00 
bij geen afvoer. Dit geeft namelijk aan dat in de berekening Q/P of Q=0 of ze zijn beide 0. Aangezien P 
altijd 29.4 mm is, moet Q dus wel 0.00 zijn, wat dus betekent dat er geen afvoer is. Wat is nu het 
verband tussen de verschillende variabelen en de C-waarde? Figuur 6 lijkt geen verband te geven 
tussen de C-waarde en de dikte. Wordt nu gekeken naar de pF waardes, dan is in Figuur 7 is te zien 
dat C bij een toename van de pF afneemt.  
Het lijkt erop dat er geen verband is met de dikte van het substraat en de C-waarde, maar dat de  
C- waarde vooral afhangt van de pF waarde, dus het initieel vochtgehalte. Wel is te zien dat er bij de 
kleinere diktes nog wel afvoer is voor pF 2 en 3, maar dat bij de grotere diktes de afvoer 0.00 is voor 
pF 2 en 3 of tussen de 0.70 en 0.93 voor pF 1. 
Er lijkt geen opmerkelijk verschil te bestaan tussen de verschillende groendak substraten. Het enige 
wat opvalt is dat t3p2 bij pF1 voor alle diktes vrij constante waardes heeft (zie Appendix A4 voor 
resultaten per substraat).  De Figuur 8 toont eveneens de afname van de C-waarden bij een toename 
van de pF. Deze trend vind je ook terug bij de afzonderlijke substraten. 
 
 
Tabel 3: C-waardes per proef. De dikte is in cm, de pF geeft het initeel vochtgehalte. T3, t3p2 en I4 zijn de codes van de 
drie verschillende substraat types. 

Dikte 4 4 4 6 6 6 8 8 8 12 12 12 

pF 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

t3 0,70 0,40 0,28 0,73 0,22 0,00 0,63 0,00 0,00 0,57 0,00 0,00 

t3p2 0,77 0,37 0,21 0,77 0,13 0,00 0,77 0,00 0,00 0,77 0,00 0,00 

I4 0,70 0,47 0,56 0,71 0,36 0,31 0,71 0,25 0,00 0,89 0,01 0,00 

 

Dikte 16 16 16 32 32 32 64 64 64 

pF 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

t3 0,70 0,00 0,00 0,93 0,00 0,00 0,82 0,00 0,00 

t3p2 0,79 0,00 0,00 0,80 0,00 0,00 0,82 0,00 0,00 

I4 0,80 0,00 0,00 0,92 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00 
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Figuur 6: C-waarde per substraattype per dikte (cm) 

 
Figuur 7: C-waarde per pF waarde per dikte (cm) 

  

pF 1.00 2.00 3.00 

maximum 0.93 0.47 0.56 

3e quartiel 0.81 0.22 0.00 

Mediaan 0.77 0.00 0.00 

1e quartile 0.71 0.00 0.00 

Minimum 0.57 0.00 0.00 
Figuur 8:C-waarden per pF 
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5.2 CN-Methode 
Tabel 4 toont de gevonden CN-waardes per proef. Bij de situaties waar geen afvoer wordt 
gegenereerd, kan geen CN bepaald worden. De berekening geeft dan een standaard CN van rond de 
63. Dit is een standaardwaarde voor deze specifieke hoeveelheid neerslag zonder afvoer. Om een CN 
voor deze situaties te bepalen is een bui nodig met meer neerslag, die wel afvoer gegenereerd. 
Hoe hangt de CN-waarde af van de dikte? Figuur 9 geeft hetzelfde beeld als bij de C-waardes. 
Daarom is het jammer dat er niet voor alle situaties een CN bepaald kan worden. We kijken opnieuw 
naar de pF waarden: Opnieuw moet worden opgemerkt dat hier alleen de profielen met afvoer in 
zitten. De waardes van pF 2 en 3 zouden dus lager uitvallen met deze profielen erbij, omdat die 
allemaal een CN lager dan 63 hebben. pF 1 geeft nauwelijks extra opslag, pF 2 en 3 geven wel extra 
opslag, alleen is vanwege het lage aantal afvoeren in deze pF waardes, hier weinig over te zeggen (zie 
voor grafieken per substraat Appendix A5). De CN-waarden zijn ook per pF geplot in een CN profiel in 
Figuur 11. Hierin is zien wat het verschil is tussen de verschillende pF waardes en de te verwachten 
neerslag-afvoer relaties. 
 
 
Tabel 4: CN-waarden per proef. De dikte is in cm, de pF geeft het initieel vochtgehalte. T3, t3p2 en I4 zijn de codes van de 
drie verschillende substraat types. 

Dikte 4 4 4 6 6 6 8 8 8 12 12 12 

pF 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

t3 96.43 90.69 87.33 96.89 85.15   95.41     94.45     

t3p2 97.49 90.07 84.63 97.42 80.61   97.38     97.41     

I4 96.49 92.33 94.22 96.68 89.78 88.19 96.56 86.36   98.88 68.62   

 

Dikte 16 16 16 32 32 32 64 64 64 

pF 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

t3 96.51     99.35     98.05     

t3p2 97.64     97.77     97.22     

I4 97.85     99.18     97.92     
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Figuur 9: CN-waarde per substraattype per dikte 

  

pF 1.0 2.0 3.0 

maximum 99.3 92.3 94.2 

3e quartiel 97.8 90.2 89.7 

mediaan 97.4 88.1 87.8 

1e quartiel 96.6 84.0 86.7 

minimum 94.4 68.6 84.6 
Figuur 10: CN per pF 

 
Figuur 11: CN-waarden pF1 tegenover pF 2 en 3 
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5.3 Hydrograph Functie Fit (HGFF)  
Voor de fit van de functie  

  

  
 (            )           

zijn de optimale waardes voor k1, k2 en t0 bepaald (zie Appendix A6 voor tabellen met alle parameter 
waardes en de nauwkeurigheid van de fit). Opnieuw moet worden vermeld dat de profielen zonder 
afvoer geen waardes hebben. 
Substraat t3p2 is niet gefit, omdat deze een soort blokafvoer bleek te hebben. Deze functie beschrijft 
geen blokafvoer en is daarom niet geschikt als fit voor dit substraat. 
Figuur 12 geeft een voorbeeld van een fit. 
In Figuur 13 staan de k1 en k2 waarden van substraat I4 per pF uitgezet tegen de dikte.  
Op basis van deze figuur lijkt er een dalende trend te bestaan voor de waarden van k1 en k2 bij een 
toename van de dikte. Deze daling lijkt sterker bij een hogere pF waarde. Er zijn echter maar weinig 
waarden van k1 en k2 voor pF 2 en 3, dus een sluitende uitspraak valt niet te maken. 
Er lijkt een wortelverband te bestaan tussen k1 en k2 (Figuur 14). Bij een bekende k1 valt dus een 
bijbehorende k2 te schatten en andersom. Uit de nu gevonden resultaten voor k1 en k2 per pF per 
profiel valt echter nog geen k1 of k2 te schatten bij een willekeurige pF en dikte. Hiervoor is er te 
weinig data. 

 
Figuur 12: HGFF voor t3, dikte 12cm, pF1 

  
Figuur 13: K1 en K2 waarden I4 per pF en dikte 

 
Figuur 14: Verband K1 en K2 voor I4 
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De piekafvoer en de tijd van de piekafvoer (t.o.v. het begin v.d. bui) zijn bepaald zoals beschreven in 
de theorie (zie Appendix A7 voor tabellen met alle afvoeren en tijden). 
In Figuur 15 is goed te zien dat de tijd van de piek (tpk) toeneemt bij een toename van de dikte en bij 
een toename van de pF. 
De waarde van tpk lijkt sneller met de dikte toe te nemen bij hogere pF waardes, maar opnieuw 
moet worden opgemerkt dat er maar weinig uitvoeren zijn bij pF 2 en 3. 
Het is mogelijk om de vertraging van de afvoerpiek te bepalen t.o.v. de piek van de bui en ook de 
demping van de piek t.o.v. de piek van de bui. De piek van de bui bedraagt 0.016 mm/s op t=3 en t=4, 
daarom is voor de piek van de bui t=3.5 gekozen. 
Bij alle profielen is een vertraging te zien van het moment waarop de piekafvoer plaatsvindt. 
Deze tpk neemt toe met de toename van de pF en met de toename van de dikte van het profiel (zie 
Appendix A8 voor tabellen met alle waarden voor de vertraging en demping): 
Uit de figuren 16 en 17 valt op te maken dat I4 weliswaar de piekafvoer meer vertraagt dan t3, maar 
daarentegen wel hogere pieken geeft, vaak zelfs hoger dan de piek van de bui. 

 
Figuur 15: tpk (*5min) per pF per dikte voor I4 

 
Figuur 16: Piekvertraging per substraattype per dikte en pF 

 
Figuur 17: Piek per substraattype per dikte en pF 
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5.4 Synthese: De afvoer voorspellen met de verschillende methoden 
Met de berekende CN-waardes kan worden bepaald vanaf welke hoeveelheid neerslag (mm) er 
afvoer plaatsvindt voor elk substraattype, dikte en vochtgehalte (Tabel 5). Tabel 5 geeft dus de 
hoeveelheid regen die eerst moet vallen voor er afvoer wordt gegenereerd. Valt er dus minder dan 
de aangegeven waarde, dan is er hoogstwaarschijnlijk geen afvoer. Valt er meer dan 29.4 mm, dan is 
niet te zeggen of en wanneer er bij de profielen die nu nog geen afvoer hebben, er afvoer ontstaat. 
Zeker is wel dat er een bui met meer dan 29.4 mm neerslag moet zijn. 
Figuur 18 toont het verschil tussen de uitkomsten voor t3, dikte 6cm en pF2 bij een extrapolatie naar 
50 mm neerslag, van de voorspelling met de HGFF voor zowel het gebruik van de gevonden C als  
CN-waarde. 
De C-methode geeft een hogere piek en totale afvoer dan de CN-methode. Dit is ook zo voor de 
andere profielen, wanneer er naar boven wordt geëxtrapoleerd. Naar beneden geëxtrapoleerd geeft 
CN juist een hogere piek en afvoer. In Figuur 19 is dit weergegeven. 
 
 

Tabel 5: minimale hoeveelheid neerslag (mm) voor 
beginafvoer volgens de berekende CN-waarden 

 

 

  
pF 

  

 

Dikte 
(cm) 1 2 3 

T3 64 2 >29.4 >29.4 

 
32 0 >29.4 >29.4 

 
16 2 >29.4 >29.4 

 
12 4 >29.4 >29.4 

 
8 2 >29.4 >29.4 

 
6 2 10 >29.4 

 
4 2 5 7 

T3p2 64 1 >29.4 >29.4 

 
32 1 >29.4 >29.4 

 
16 1 >29.4 >29.4 

 
12 1 >29.4 >29.4 

 
8 1 >29.4 >29.4 

 
6 1 12 >29.4 

 
4 1 6 8 

I4 64 1 >29.4 >29.4 

 
32 0 >29.4 >29.4 

 
16 1 >29.4 >29.4 

 
12 1 23 >29.4 

 
8 2 9 >29.4 

 
6 2 6 7 

 
4 2 4 3 

 

 

Figuur 18: Extrapolatie HGFF naar 50mm m.b.v. gevonden C en CN-waarde 
voor t3, 6cm, pF2 

 

 

Figuur 19: Neerslag-Afvoer relatie met de C en CN-mehtodes voor HGFF 
extrapolatie voor I4, 6cm, pF2 
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6. Discussie 
 

6.1 C-methode 
De C-methode is een zeer simpele regressie, die voor een bepaalde neerslag de afvoer geeft en 
daarmee ook de extra opslag. De eenvoud van de lineaire benadering is ook meteen zijn zwakte, 
omdat de neerslag- afvoer kromme (vooral voor kleine neerslaghoeveelheden) niet lineair is. Dat is 
dan ook een van de redenen waarom de CN-methode is ontwikkeld. Uit de bronnen blijkt dat een 
groen dak zich inderdaad volgens de CN-methode gedraagt (Carter, 2007). Voor de bepaling van de 
extra opslag van het profiel is de C alleen een goede graadmeter, wanneer de neerslag- afvoer relatie 
vrijwel lineair is. Dan kan deze extra opslag gebruikt worden als extra opslag voor neerslagen die ook 
binnen dat lineaire gedeelte vallen. De kans is groot dat bij extrapolatie de extra opslag sterk wordt 
over- of onderschat. 
 

6.2 CN-Methode 
De CN-methode is een heel algemene methode. De CN-methode is gebaseerd op Amerikaanse 
meetresultaten en met de bedoeling toe te passen in de VS. Er is bij dit onderzoek (stilzwijgend) 
aangenomen dat de Amerikaanse omstandigheden overeenkomen met de omstandigheden in de 
simulatie. Dit hoeft echter helemaal niet zo te zijn. Een discussiepunt is de aanname dat Ia=0.2S. Deze 
aanname is gemaakt, maar dit is een gemiddelde over vele onderzoeksresultaten.  Mogelijk is dit dus 
een over- of onderschatting van de werkelijke waarde. Uit onderzoek blijkt ook dat de CN-waarde 
sterk afhankelijk is van de soort bui.. Het gaat daarbij om de duur, het intensiteits-verloop en de 
hoeveelheid neerslag. Een CN-waarde voor een substraat met bepaalde dikte en pF kan eigenlijk pas 
bepaald worden als er meerdere buien met meerdere hoeveelheden neerslag worden bekeken. Dan 
kan een gemiddelde waarde of een bepaald bereik van de CN-waarde voor het substraat worden 
bepaald.  
Doordat er in veel situaties geen afvoer was, viel over deze profielen vrij weinig te zeggen in het 
kader van de CN-waarde. Het enige wat geconcludeerd kan worden is dat de CN-waarde voor deze 
situaties zeer waarschijnlijk lager ligt dan 63. 
 

6.3 Hydrograph Functie Fit 
Een functie is altijd een benadering van de werkelijkheid. Vooral de beschrijving van de staart geeft 
vaak een onderschatting. Dit is gelukkig niet het belangrijkste gedeelte van de afvoerkromme. De 
bepaling van het totale afvoervolume en de piekafvoer zijn het belangrijkst. 
Voor de fit is gebruik gemaakt van twee functies waarvan  één de afvoer beschrijft tot de piek, de 
ander beschrijft de afvoer na de piek. Omdat het onhandig -hoewel niet onmogelijk- is om met twee 
functies te werken, zijn deze samengevoegd tot één functie. Het weglaten van ‘w’ uit de 
samengestelde vergelijking moet hier ter discussie gesteld worden. Uit analyse van de fit op de data 
bleek dat de functie ongevoelig was voor de waarde van w, in de zin dat er voor elke w een goede 
oplossing bestond. Er waren teveel onbekenden in de functie. Daarom is ervoor gekozen om w gelijk 
te stellen aan 1 en zo w uit de functie te werken. Uit verder onderzoek zou moeten blijken of dit een 
juiste beslissing was. De waarde van de gefitte t0 is ook onzeker: In een aantal gevallen geeft de HGFF 
namelijk al een afvoer, terwijl de data op dat moment nog geen afvoer aangeeft. t0 is daarom soms 
wellicht wat te klein van waarde. 
 

6.4 Afwijkende resultaten: substraat T3p2 
Het substraat t3p2 gaf een soort blokafvoer, zoals te zien in Figuur 20. Gelet op de andere resultaten 
was dit onverwacht. De functie die de afvoer moest beschrijven was niet gemaakt voor dit soort 
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afvoeren en kon daarom niet goed gefit worden. Dat de afvoerpiek vrij snel na het begin van de 
afvoer komt is niet bijzonder. Wat wel opmerkelijk is, is dat de afvoer ook plotseling lijkt te stoppen 
en niet, zoals bij de andere substraten, in een staart eindigt. Ook opmerkelijk is het feit dat de afvoer 
vrij constant is over een lange periode. Er zijn een aantal verklaringen mogelijk voor deze aparte 
afvoerkromme: 
 – Er is iets mis gegaan bij het bepalen van de bodemfysische eigenschappen van het substraat, 
waardoor deze waarden niet kloppen.  
– Er is iets mis gegaan in de SWAP-simulatie. 
 – Dit is hoe het substraat zich in het echt gedraagt: het substraat heeft zijn maximale doorstroming 
bereikt en er staat een laag water op, die met vrijwel constante snelheid door het profiel zakt. 
Nader onderzoek – i.e. meer simulaties - zijn noodzakelijk om met zekerheid te kunnen zeggen wat 
de oorzaak is van deze afvoerkromme. 
 

 
Figuur 20: Afvoerkromme voor T3P2, 4cm, pF1 

6.5 Data 
De afvoerdata die gebruikt is in dit onderzoek is synthetisch: het is gemodelleerd met SWAP. De 
synthetische afvoerdata zijn niet getoetst met werkelijke afvoerdata. Het is dus onzeker  of  en hoe 
goed deze data de werkelijkheid weergeven. SWAP is echter een veel gebruikt model en daarom mag 
redelijkerwijs worden aangenomen dat de afvoerdata inderdaad de werkelijkheid goed weergeven. 
Een toets met werkelijke meetdata zou echter een definitieve bevestiging moeten geven. 

7. Conclusie 
 
Dit onderzoek toont aan dat op basis van simulaties eenvoudige neerslagafvoer modellen 
geparameteriseerd kunnen worden. De parameters per model (C,CN,HGFF) kunnen nog niet geschat 
worden uit het substraattype, dikte en pF. Hiervoor is meer onderzoek nodig, met een breder scala 
aan neerslagintensiteiten en neerslaghoeveelheden en meer pF waardes (vooral tussen pF1 en 2). 
Wel kunnen voor de nu onderzochte profielen, die afvoer geven, neerslag- afvoerrelaties 
geparameteriseerd worden. Als vervolgonderzoek wordt aanbevolen om buien met meerdere 
neerslaghoeveelheden te gebruiken om de extrapolatie van de eenvoudige modellen te toetsen. 
Daarnaast wordt aanbevolen meer pF waardes te gebruiken,  gezien de gevoeligheid van de afvoer 
voor de pF waardes. 
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Appendix 

A1- Ethiek 
 

In dit onderzoek is gekeken naar de regenwater afvoer van groene daken. In dit stuk wordt 
gekeken naar de ethiek van groene daken. 
 
Groene daken bestaan al eeuwen in bijvoorbeeld Scandinavische landen. Hier werden die 
gebruikt voor onder andere isolatie. De groene daken maken nu hun opmars in stedelijke 
gebieden om zo meer groen in de stad te krijgen, maar ook vanwege de bergende werking 
van die daken op de regenwater afvoer. Hiermee wordt de druk op het afwateringssysteem 
verlicht.  
 
De maatschappij lijkt steeds meer te nijgen naar een moreel gedachtegoed, waarin 
duurzaamheid  centraal staat. Hierbij wordt ook gedacht aan de toekomstige generaties: de 
ontwikkeling om de huidige generatie in zijn behoefte te voorzien, mag geen gevolgen 
hebben voor de toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien. 
De roep vanuit de maatschappij om technologische en duurzame ontwikkelingen voor 
groene daken wordt daardoor steeds groter. De trend is namelijk dat de wereld steeds meer 
verstedelijkt. Groene daken zijn een duurzame oplossing voor verscheidene problemen die 
de verstedelijking met zich meebrengt, zoals regenwater overlast, slechte luchtkwaliteit, het 
stedelijk hitte eiland effect en weinig groen in de stad. 
De ontwikkelingen rondom groene daken, dus ook dit onderzoek naar het regenwaterafvoer 
gedrag, worden gestuurd door problemen in de maatschappij. Men is zich er terdege van 
bewust dat de toekomstige klimaatsveranderingen meer extreme neerslag met zich mee zou 
kunnen brengen. Zeker in Nederland, een laag liggend land met een geschiedenis van 
wateroverlast, roept dit vragen op over de capaciteit en duurzaamheid van het 
afwateringssysteem. Dit stimuleert het onderzoek naar en de ontwikkeling van nieuwe 
manieren om het water te lijf te kunnen gaan. Groene daken zijn een van deze opnieuw 
uitgevonden manieren om het water in toom te houden. Werd  het eerder alleen als nuttig 
gezien voor isolatie en voor het uiterlijk, nu wordt aangetoond dat het een enorme bijdrage 
zou kunnen leveren aan het tegengaan van het stedelijk water probleem. Maar deze 
ontwikkelingen brengen weer nieuwe sociale en morele problemen met zich mee. 
 
Zo is er de gevolgen ethiek die zegt dat een handeling alleen beoordeeld moet worden op 
haar gevolgen. Er wordt dan gekeken naar wat het beste is voor de meerderheid. Als door de 
handeling een persoon geschaad wordt, is dat niet erg, zolang de balans maar positief 
uitslaat voor de meerderheid. Dus als iemand zijn huis (tijdelijk) moet verlaten en een flinke 
investering moet doen voor de aanleg van een groen dak, dan zegt de gevolgen ethiek dat 
dit moet gebeuren omdat het in het voordeel van de meerderheid is. Dus ook al moet 
diegene zijn huis (tijdelijk)verlaten en een financiële klap incasseren, het is goed voor de 
meerderheid dus moet het maar gebeuren. Het is misschien ook mogelijk dat mensen met 
bijvoorbeeld hooikoorts hier meer last van krijgen door de toename van groen in de stad. 
Deze groep beslaat echter een minderheid en mag die ontwikkeling dus niet in de weg staan.  
Daarnaast bestaat er ook een principe ethiek die zegt dat iedereen een morele plicht heeft 
om bepaalde handelingen te voltrekken, ongeacht de gevolgen. Ook dit zou een dakbezitter 
in een stedelijk gebied een morele plicht geven tot de aanleg van een groen dak. 
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Daar staat het principe van geen schade toebrengen tegenover: iemand mag iemand anders 
geen schade toebrengen, ook al zou dat voordelen voor anderen met zich meebrengen. 
Mochten mensen met hooikoorts dus meer last krijgen als gevolg van de aanleg van groene 
daken, dan is het dus ineens niet meer geoorloofd om een groen dak aan te laten leggen.  
De gevolgen ethiek en het principe van geen schade toebrengen staan in dit geval dus recht 
tegenover elkaar. 
Dit  maakt dat het een moeilijke kwestie wordt. Aan de ene kant heeft iedereen de morele 
plicht om te zorgen voor het welzijn voor anderen, in dit geval door de aanleg van een groen 
dak, aan de andere kant is het moreel niet verantwoord om een groen dak aan te leggen als 
bijvoorbeeld mensen met hooikoorts daar last van ondervinden.  
Er zijn dus voor en nadelen die bekeken kunnen worden met betrekking tot de aanleg van 
groene daken. 
Een puur consequentialistische kijk op het geheel zou nieuw licht kunnen werpen op de 
vraag of de aanleg van een groen dak al dan niet goed of fout is. Wanneer puur 
consequentialistisch wordt gekeken naar deze kwestie dan worden de voor en nadelen 
tegenover elkaar gelegd. Dan wordt gekeken hoe zwaar een voordeel en een nadeel tegen 
elkaar opwegen en ten slotte wordt een gewogen beslissing genomen. Uit het 
consequentialisme komt het geluksutilsme voort. Hierbij is het gene wat het meeste geluk 
geeft het beste morele besluit. Er wordt dan dus niet puur gekeken naar de voor en nadelen 
maar ook naar de hoeveelheid geluk die bepaalde handelingen opleveren. Of iets iemand 
gelukkig maakt is heel persoonlijk en verschilt dus per persoon. Dus als iemand meer geluk 
overhoud aan de aanleg van een groen dak dan wanneer hij dat dak niet zou aanleggen, dan 
zegt het geluksutilisme dat hij moreel gezien dat dak mag aanleggen. 
 
Kort samengevat: 
Een gevolgen ethicus zou dus besluiten tot de aanleg van een groen dak, het is immers in het 
voordeel van de meerderheid en dat een kleine minderheid er last van heeft maakt dan dus 
niet uit. 
Een principe ethicus zou juist besluiten tot het niet aanleggen van een groen dak omdat het 
bijvoorbeeld schade toebrengt aan mensen met hooikoorts en omdat het een financiele 
druk legt op de mensen die dat dak op hun huis moeten betalen. 
Een consequentialist zou juist de voor en nadelen tegen elkaar afwegen en daaruit een goed 
afgewogen beslissing nemen. 
 
Hiernaast bestaat er een veel fundamentelere kwestie: in hoeverre mag de mens de natuur 
naar zijn hand zetten voor zijn eigen gewin? Aan de ene kant staat de despoot, die de mens 
in het centrum van het geheel stelt (antropocentrisch) en de natuur geheel naar zijn hand 
zet. Wat hem betreft mag een groen dak worden aangelegd omdat de natuur er is om door 
de mens gebruikt te worden in zijn voordeel. De mens staat boven de natuur en mag met de 
natuur doen wat hij zelf wil. Op deze manier wordt de natuur naar de hand van de mens 
gezet en zitten er veel meer voordelen dan nadelen aan een groen dak, 
Aan de andere kant staat de natuurmysticus, die de natuur juist in het centrum plaatst  
(non-antropocentrisch) en vindt dat de mens de natuur niet naar zijn hand mag zetten. Een 
mens moet juist opgaan in de natuur en maakt daar onderdeel van uit. Een groen dak is 
volgens hem een schending van de natuur omdat men misbruik zou maken van de natuur en 
bovendien de natuur naar zijn eigen hand zet.Het is volgens de natuurmysticus dus niet 
toegestaan om een groen dak aan te leggen omdat het onnatuurlijk zou zijn. Daar staat wel 
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tegenover dat door middel van groene daken de natuur in de stad weer dichter tot de mens 
wordt gebracht en de mens zich wellicht wel weer meer verbonden voelt met de natuur.  
Het lijkt erop dat de gemiddelde mens, zeker de moderne Homo Urbanus (de stedelijke 
mens), zich zelf meer als despoot ziet en gedraagt dan als een natuurmysticus, maar er zijn 
natuurlijk uitzonderingen. In deze fundamentele kwestie lijkt het er dus op dat de aanleg van 
groene daken geoorloofd is. 
 
Een geheel andere ethische en morele kwestie is de vraag in hoeverre de overheid moet 
proberen de aanleg van groene daken te stimuleren, zowel voor het bedrijfsleven als voor 
particulieren. De ontwikkeling van nieuwe, betere soorten groene daken zorgt immers voor 
innovaties in de wetenschap en techniek en tegelijkertijd stimuleert het de economie 
wanneer steeds meer daken worden bedekt met groene daken.  
Deze nieuwe ontwikkelingen zullen op hun beurt ook weer allerlei ethische kwesties met 
zich meebrengen, zoals wat voor planten er op groene daken mogen groeien en of die al dan 
niet genetisch gemodificeerd mogen zijn om zo beter aangepast te zijn aan het kunnen 
overleven op een dak. Of in hoeverre mag je chemische middelen gebruiken om de bodem 
op een groen dak leefbaar te maken voor planten. Wellicht is het in de toekomst zelfs 
mogelijk om in steden op groene daken voedsel te verbouwen. Dan komt opnieuw de vraag 
naar boven of de planten die op een groen dak groeien genetisch gemodificeerd mogen zijn 
om op zo’n locatie toch hoge opbrengsten te kunnen geven en of er chemisch bemest mag 
worden. 
 
Daarnaast heeft de overheid als taak de veiligheid van zijn land en burgers te bewaken. Met 
het oog op het tegengaan van wateroverlast en het stedelijk hitte eiland effect zou de 
overheid dus ethisch en moreel gezien verplicht zijn tot het stimuleren van de aanleg van 
groene daken. Dit zou de overheid kunnen doen door bijvoorbeeld subsidies te verstrekken 
voor de aanleg van een groen dak maar bijvoorbeeld ook door meer informatie te 
verstrekken over groene daken aan zowel het bedrijfsleven als aan particulieren. Een groen 
dak levert immers ook geld op over de loop der jaren. Zo heeft het een isolerende werking in 
de winter en een verkoelende werking de zomer, dus in de winter hoeft de verwarming 
minder hoog en in de zomer de airconditioning minder hard, wat minder stook kosten 
betekent. Daarnaast gaat een groen dak langer mee dan een normaal dak. Er hoeft dus 
minder geld te worden gestoken in de onderhoud van het dak. Met het oog op deze 
geldbesparingen zou de overheid kunnen besluiten dat alleen al de informatie verstrekking 
over deze besparingen genoeg zou kunnen zijn. Bovendien zou de overheid in plaats van een 
beroep te doen op zijn eigen morele verantwoordelijkheden ook een beroep kunnen doen 
op de ethische verantwoordelijkheden van zijn burgers. De mensen zijn immers ook 
verantwoordelijk voor hun eigen welzijn. Dan moet echter wel weer gekeken worden naar 
de investering die een groen dak in eerste instantie met zich meebrengt en of een particulier 
dat geld wel zou kunnen ophoesten. Een subsidie zou in dat geval voor particulieren 
misschien wel de beste beslissing zijn van de overheid, ook om de drempel te verlagen die 
ondanks de ethische en morele verantwoordelijkheid toch nog behoorlijk hoog ligt.  
 
Je zou je ook kunnen afvragen of het misschien niet de taak van de overheid is om mensen 
of bedrijven te verplichten tot de aanleg van een groen dak op hun huis of bedrijfspand. Een 
gevolgen ethicus zou zeggen dat dit ethisch verantwoord is aangezien het in het belang van 
de maatschappij en dus de meerderheid is. Opnieuw staat hier het principe van geen schade 
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berokkenen tegenover. De eigenaar van het bedrijfspand of huis wordt immers beperkt in 
zijn vrijheid om zelf te kiezen of hij al dan niet een groen dak op zijn gebouw wil. Daarnaast 
wordt die persoon dan verplicht tot de overlast die de aanleg van zo’n dak met zich 
meebrengt. Je zou je dus kunnen afvragen of het ethisch gezien wel verantwoord is dat de 
overheid zo’n maatregel zou doorvoeren. Mag de overheid de vrijheid van de burgers op die 
manier inperken? Volgens een gevolgen ethicus dus wel maar volgens een principe ethicus 
dus juist niet. Er zou echter ook kunnen worden besloten dat alleen alle nieuwbouw huizen 
moeten worden voorzien van groene daken. Op die manier zou ook een principe ethicus het 
eens zijn met de aanleg van een groen dak aangezien niemand hier nadelen van ondervindt.  
 
Het stedelijk hitte eiland effect is een ander probleem wat mogelijk wordt beperkt door de 
aanleg van groene daken. Jaarlijks sterven er mensen (vooral ouderen) als gevolg van het 
stedelijk hitte eiland effect. Meer groen in de stad zou een middel zijn om dit effect te 
beperken en dus mogelijk levens te redden. Opnieuw heeft de overheid de ethische taak om 
te zorgen voor het welzijn van zijn burgers. De stimulering van groene daken zou een goede 
oplossing zijn aangezien het meer groen in de stad verzorgt, maar daarnaast nog veel meer 
voordelen met zich meebrengt. 
 
Als niet alleen wordt gekeken naar Nederland maar bijvoorbeeld ook naar grote steden in 
derde wereld landen dan is ook daar de toepassing van groene daken mogelijk. Mensen 
zouden er hun eigen voedsel kunnen verbouwen en de steden een mooier aangezicht geven 
in plaats van alleen maar beton. Daarnaast zou het zorgen voor een schonere lucht in deze 
veelal vervuilde steden en het klimaat beter reguleren. Het zou zorgen voor meer 
werkgelegenheid en het moraal van de mensen die in dit soort steden wonen verhogen. Dan 
kan als ethische vraag worden gesteld of wij als Nederlanders verantwoordelijk zijn voor het 
welzijn van mensen in landen hier ver vandaan en of we hen, al dan niet belangeloos, 
zouden moeten helpen bij het verwezenlijken van meer groene daken in de steden. 
 
Zoals blijkt uit het bovenstaande zijn er nogal wat ethische kwesties verbonden aan groene 
daken. Er zijn uiteraard nog veel meer ethische kwesties rondom groene daken die tot in 
detail besproken kunnen worden, maar met bovenstaande is geprobeerd een overzicht te 
geven van de mogelijke ethische en morele kwesties die rondom de aanleg van een groen 
dak zouden kunnen spelen. 
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A2- Van Genuchten parameters  
Zoals ingevoerd in SWAP, per substraat: 
 

T3P2 ISOILLAY1 ORES OSAT ALFA NPAR    KSAT LEXP ALFAW H_ENPR KSATEXM 

 
1 0,01 0,0601 0,022 2,0311 28,424 0,5 0,04456 -1 28,42387 

 
2 0,01 0,0601 0,022 2,0311 28,424 0,5 0,04456 -1 28,42387 

I4 ISOILLAY1 ORES OSAT ALFA NPAR    KSAT LEXP ALFAW H_ENPR KSATEXM 

 
1 0 0,572 0,012 1,222 149,6 0,5 0,02362 -1 149,6 

 
2 0 0,572 0,012 1,222 149,6 0,5 0,02362 -1 149,6 

T3 ISOILLAY1 ORES OSAT ALFA NPAR    KSAT LEXP ALFAW H_ENPR KSATEXM 

 
1 0 0,652 0,139 1,296 336,33 0,5 0,178 -1 336,329 

 
2 0 0,652 0,139 1,296 336,33 0,5 0,178 -1 336,329 
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A3- Ruwe uitvoer data  
Stukje van de ruwe afvoer data van SWAP in Excel voor substraat I4 (cm/dag). Negatieve waardes zijn afvoeren uit de onderkant van het substraat: 

date time f4_l4_1 f4_l4_2 f4_l4_3 f6_l4_1 f6_l4_2 f6_l4_3 f8_l4_1 f8_l4_2 f8_l4_3 f12_l4_1 f12_l4_2 f12_l4_3 f16_l4_1 f16_l4_2 f16_l4_3 f32_l4_1 f32_l4_2 f32_l4_3 f64_l1 f64_l2 f64_l3

10-1-2005 0:05:00 2.45E-10 1.04E-12 6.74E-07 3.89E-07 3.47E-07 8.98E-07 1.09E-11 7.60E-08 6.72E-07 -1.42E-14 1.85E-10 5.23E-07 2.42E-13 4.12E-09 5.15E-07 4.74E-07 2.58E-08 5.16E-07 2.30E-09 9.10E-09 5.16E-07

10-1-2005 0:10:00 -8.39E-08 -4.66E-12 1.07E-08 6.83E-08 7.68E-08 5.15E-09 4.65E-08 1.64E-11 3.54E-09 3.81E-08 1.60E-11 2.91E-09 3.79E-08 2.36E-07 2.89E-09 7.03E-08 2.12E-08 2.88E-09 -1.79E-07 9.62E-08 3.02E-09

10-1-2005 0:15:00 -3.18E-08 2.08E-08 4.90E-09 4.13E-08 -7.84E-09 3.92E-09 1.51E-08 3.13E-07 3.49E-09 1.81E-08 2.42E-07 3.30E-09 1.82E-08 3.63E-09 3.30E-09 4.41E-08 4.29E-07 3.28E-09 -4.67E-08 3.40E-09 3.36E-09

10-1-2005 0:20:00 -9.45E-07 7.69E-07 7.42E-07 -6.21E-07 6.59E-07 9.29E-07 -5.83E-07 4.00E-07 4.12E-07 -5.30E-07 2.83E-07 4.40E-07 -5.29E-07 3.07E-07 4.41E-07 -6.18E-07 8.93E-07 4.41E-07 8.03E-07 7.56E-07 4.41E-07

10-1-2005 0:25:00 -1.65E+02 -4.26E-07 5.91E-07 -9.31E-07 -6.66E-07 -5.53E-09 -7.23E-07 2.18E-07 3.36E-07 -8.41E-07 2.84E-13 2.79E-07 -8.09E-07 1.27E-07 2.83E-07 -9.84E-07 8.96E-07 2.83E-07 -5.66E-07 5.90E-07 2.83E-07

10-1-2005 0:30:00 -1.58E+02 -1.54E+02 -1.62E+02 -1.65E+02 -1.76E-07 2.85E-08 -1.59E+02 4.74E-10 6.34E-09 -1.59E+02 6.87E-10 2.10E-11 -8.04E-08 4.76E-11 -5.64E-12 -3.36E-07 3.14E-10 4.76E-11 -5.18E-07 -4.32E-10 -5.64E-12

10-1-2005 0:35:00 -1.06E+02 -7.93E+01 -1.52E+02 -1.58E+02 -4.19E-08 8.35E-07 -1.54E+02 -4.93E-08 1.15E-10 -1.56E+02 -2.05E-10 1.15E-10 -1.55E+02 6.99E-07 2.75E-10 -3.86E-09 1.15E-10 1.15E-10 1.15E-07 8.73E-07 -2.12E-09

10-1-2005 0:40:00 -6.36E+01 -5.94E+01 -5.94E+01 -1.50E+02 -6.24E-07 -1.50E+02 -1.32E+02 -8.36E+01 3.48E-11 -1.52E+02 1.69E-10 -4.51E-11 -1.52E+02 6.74E-12 -2.05E-10 -5.38E-07 7.27E-11 1.15E-10 -5.23E-07 3.67E-12 -2.05E-10

10-1-2005 0:45:00 -4.44E+01 -4.48E+01 -4.46E+01 -6.43E+01 -1.56E+02 -4.02E+01 -6.98E+01 -3.85E+01 6.88E-11 -1.16E+02 1.10E-10 7.00E-09 -1.27E+02 2.39E-12 6.55E-09 -8.53E-07 3.55E-14 6.52E-09 -5.63E-07 3.55E-14 6.52E-09

10-1-2005 0:50:00 -2.71E+01 -2.71E+01 -2.71E+01 -2.92E+01 -9.66E+01 -2.95E+01 -3.15E+01 -3.18E+01 9.75E-07 -6.55E+01 -3.00E-11 4.99E-11 -5.43E+01 -1.10E-10 9.94E-12 -4.63E-07 8.99E-11 9.94E-12 -6.24E-07 -3.10E-10 2.50E-10

10-1-2005 0:55:00 -1.82E+01 -1.82E+01 -1.82E+01 -2.01E+01 -3.46E+01 -2.15E+01 -2.19E+01 -2.31E+01 6.72E-09 -3.43E+01 1.06E-07 4.20E-07 -3.36E+01 -9.27E-13 4.03E-07 6.02E-07 -1.57E-12 4.03E-07 -7.00E-07 9.52E-07 4.03E-07

10-1-2005 1:00:00 -9.88E+00 -9.88E+00 -9.88E+00 -1.21E+01 -1.24E+01 -1.20E+01 -1.47E+01 -1.84E+01 3.75E-09 -2.12E+01 2.83E-09 4.89E-09 -3.38E+01 7.12E-13 4.73E-09 -1.98E-12 3.35E-07 4.41E-09 -2.96E-12 8.52E-07 5.05E-09

10-1-2005 1:05:00 -1.56E+00 -1.56E+00 -1.56E+00 -4.59E+00 -4.16E+00 -4.50E+00 -8.23E+00 -9.36E+00 3.88E-10 -1.44E+01 3.88E-10 0.00E+00 -2.46E+01 1.12E-06 2.28E-11 -9.27E+01 9.26E-07 9.14E-11 9.14E-11 1.04E-06 4.57E-11

10-1-2005 1:10:00 -2.25E-01 -2.25E-01 -2.25E-01 -1.42E+00 -1.30E+00 -1.40E+00 -3.77E+00 -4.94E+00 2.56E-13 -1.12E+01 5.12E-13 -7.63E-13 -2.00E+01 5.10E-07 2.29E-12 -1.14E+02 3.17E-08 0.00E+00 1.02E-11 3.97E-08 9.15E-12

10-1-2005 1:15:00 -3.28E-02 -3.28E-02 -3.28E-02 -4.43E-01 -4.09E-01 -4.37E-01 -1.74E+00 -2.25E+00 1.68E-07 -7.28E+00 2.27E-06 1.04E-07 -1.44E+01 9.13E-08 8.43E-08 -7.92E+01 -5.12E-13 8.39E-08 3.38E-11 1.59E-08 8.39E-08

10-1-2005 1:20:00 -4.85E-03 -4.85E-03 -4.85E-03 -1.44E-01 -1.33E-01 -1.42E-01 -8.42E-01 -1.07E+00 5.58E-09 -4.87E+00 -1.88E+00 6.27E-08 -1.23E+01 5.49E-09 5.67E-08 -4.05E+01 7.81E-07 5.61E-08 1.13E-11 7.37E-07 5.61E-08

10-1-2005 1:25:00 -7.21E-04 -7.21E-04 -7.21E-04 -4.75E-02 -4.39E-02 -4.68E-02 -4.18E-01 -5.27E-01 1.89E-10 -3.40E+00 -1.70E+00 4.35E-12 -9.18E+00 8.98E-08 2.05E-12 -2.93E+01 4.66E-07 2.05E-12 5.12E-12 3.56E-07 3.58E-12

10-1-2005 1:30:00 -1.53E-12 -1.41E-12 -1.53E-12 -1.58E-02 -1.46E-02 -1.55E-02 -2.10E-01 -2.64E-01 6.65E-12 -2.43E+00 -1.33E+00 5.63E-12 -7.09E+00 9.23E-09 1.53E-12 -2.60E+01 1.97E-07 1.53E-12 -5.12E-12 2.15E-07 2.05E-12

10-1-2005 1:35:00 -1.10E-04 -1.10E-04 -1.10E-04 -5.24E-03 -4.84E-03 -5.17E-03 -1.07E-01 -1.33E-01 2.56E-13 -1.76E+00 -1.01E+00 1.79E-12 -5.68E+00 8.51E-10 -2.56E-13 -2.29E+01 8.98E-08 1.02E-12 1.26E-06 8.86E-08 -1.02E-12

10-1-2005 1:40:00 -1.28E-13 -1.28E-13 -2.56E-13 -1.74E-03 -1.61E-03 -1.72E-03 -5.41E-02 -6.77E-02 2.04E-06 -1.29E+00 -7.55E-01 0.00E+00 -4.65E+00 8.57E-11 6.50E-07 -1.99E+01 4.40E-08 6.43E-07 2.32E-07 4.48E-08 6.44E-07

10-1-2005 1:45:00 -1.28E-13 0.00E+00 0.00E+00 5.72E-11 4.83E-11 5.56E-11 -2.75E-02 -3.44E-02 3.76E-07 -9.56E-01 -5.65E-01 0.00E+00 -3.86E+00 1.07E-11 2.93E-07 -1.77E+01 1.87E-08 2.89E-07 4.85E-08 2.27E-08 2.89E-07

10-1-2005 1:50:00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 -6.26E-04 -5.78E-04 -6.17E-04 -1.40E-02 -1.75E-02 6.94E-08 -7.11E-01 -4.24E-01 6.14E-07 -3.23E+00 1.28E-12 5.04E-07 -1.60E+01 9.55E-09 4.96E-07 1.18E-08 1.02E-08 4.96E-07

10-1-2005 1:55:00 1.28E-13 0.00E+00 0.00E+00 2.56E-13 0.00E+00 3.84E-13 -7.13E-03 -8.92E-03 1.28E-08 -5.31E-01 -3.18E-01 2.05E-07 -2.72E+00 5.12E-13 5.37E-07 -1.46E+01 4.71E-09 5.28E-07 3.31E-09 5.43E-09 5.28E-07

10-1-2005 2:00:00 -1.28E-13 0.00E+00 0.00E+00 -1.75E-04 -1.62E-04 -1.73E-04 -3.63E-03 -4.54E-03 2.36E-09 -3.97E-01 -2.39E-01 6.58E-08 -2.31E+00 0.00E+00 3.29E-07 -1.57E+01 2.34E-09 3.23E-07 1.05E-09 2.87E-09 3.23E-07
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A4- Grafieken C-waardes 
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A5- Grafieken CN-waardes 
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A6- HGFF parameters en nauwkeurigheid van de fit 

t3 K1 K2 t0(*300sec) 

Root (sum of 
square 
errors) helling 

4_t3_1 0.025217 0.589172 1.980368 0.003307 0.9819 

4_t3_2 0.021108 0.711238 3.993876 0.001668 0.9868 

4_t3_3 0.018904 0.795492 4.9965 0.001045 0.9898 

6_t3_1 0.025901 0.5901 1.97214 0.004599 0.9731 

6_t3_2 0.021283 0.960554 5.995892 0.001716 0.9779 

8_t3_1 0.023506 0.600369 2.981117 0.003551 0.9757 

12_t3_1 0.016871 0.547153 3.960111 0.003751 0.9704 

16_t3_1 0.054009 0.985051 4.994316 0.00801 0.9372 

32_t3_1 0.00512 0.297035 10.24567 0.008631 0.7919 

64_t3_1 9.29E-06 0.012139 77 0.000912 1.0184 

 

I4 K1 K2 t0(*300sec) 

Root (sum of 
square 
errors) helling 

4_l4_1 0.040421 0.731699 3.999201 0.001319 0.9996 

4_l4_2 0.043488 0.962252 4.994712 0.004415 0.972 

4_l4_3 0.057489 1.027472 5.341033 0.003297 0.9927 

6_l4_1 0.047391 0.79339 5.292261 0.004166 0.9745 

6_l4_2 0.073714 1.448883 8.421183 0.000219 1.0008 

6_l4_3 0.09579 1.677025 6.999813 0.003423 0.9827 

8_l4_1 0.042614 0.758911 5.203728 0.002466 0.9911 

8_l4_2 0.02376 0.992208 6.994215 0.002857 0.9574 

12_I4_1 0.033783 0.597361 5.047418 0.003259 0.9887 

12_I4_2 0.000357 0.611389 15 0.00005 1.00820 

16_l4_1 0.036683 0.693466 6.003607 0.004295 0.9991 

32_l4_1 0.020851 0.622977 11.99827 0.006272 0.9819 

64_l4_1 1.42E-05 0.015545 65.99974 0.001072 0.9992 

 
Waarin de Root(sum of square errors) de wortel van de som van de kwadratische verschillen 
tussen de simulatie data en de HGFF is. De ‘helling’ is de helling van de 1 op 1 plot tussen de 
gesimuleerde en de gefitte waarden, zoals hieronder weergegeven voor t3, dikte 12 cm, pF 1 
(12_t3_1): 
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A7- tpk en piekafvoeren uit HGFF 
In deze tabellen staan de piek tijden t.o.v. begin afvoer (tpk) en t.o.v. begin regenbui (tpk totaal) en 
de gemodelleerde piekafvoeren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I4 tpk (*300 sec) tpk totaal (t0+tpk) piekafvoer (mm/s) 

4_l4_1 1,330 5,329 0,01978 

4_l4_2 1,016 6,011 0,01626 

4_l4_3 0,947 6,288 0,02003 

6_l4_1 1,224 6,516 0,02134 

6_l4_2 0,673 9,094 0,01825 

6_l4_3 0,580 7,580 0,02043 

8_l4_1 1,282 6,486 0,02010 

8_l4_2 0,996 7,990 0,00871 

12_I4_1 1,628 6,676 0,02024 

12_I4_2 1,635 16,635 0,00022 

16_l4_1 1,405 7,409 0,01896 

32_l4_1 1,579 13,577 0,01211 

64_l4_1 64,301 130,301 0,00034 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

t3 tpk (*300 sec) tpk totaal (t0+tpk) piekafvoer (mm/s) 

 4_3_1 1,662 3,642 0,01542 

4_3_2 1,386 5,379 0,01076 

4_3_3 1,242 6,239 0,00864 

6_3_1 1,658 3,631 0,01580 

6_3_2 1,030 7,026 0,00806 

8_3_1 1,634 4,615 0,01413 

12_3_1 1,800 5,760 0,01117 

16_3_1 0,988 5,983 0,01963 

32_3_1 3,338 13,584 0,00629 

64_3_1 82,348 159,348 0,00028 
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A8- Vertraging en demping piekafvoer 
In deze tabellen staan de vertraging van de piekafvoer (*5min) en de procentuele demping van de 
piekafvoer. Negatieve percentages geven een toename van de piekafvoer aan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

t3 vertraging tpk % piekdemping 

4_3_1 0,14 3,65 

4_3_2 1,87 32,76 

4_3_3 2,74 46,00 

6_3_1 0,13 1,24 

6_3_2 3,53 49,61 

8_3_1 1,11 11,70 

12_3_1 2,26 30,18 

16_3_1 2,48 -22,72 

32_3_1 10,08 60,71 

64_3_1 155,84 98,24 

I4 vertraging tpk % piekdemping 

4_l4_1 1,83 -23,62 

4_l4_2 2,51 -1,62 

4_l4_3 2,79 -25,16 

6_l4_1 3,02 -33,38 

6_l4_2 5,59 -14,09 

6_l4_3 4,08 -27,70 

8_l4_1 2,99 -25,60 

8_l4_2 4,49 45,59 

12_I4_1 3,18 -26,47 

12_I4_2 13,14 98,66 

16_l4_1 3,91 -18,50 

32_l4_1 10,08 24,31 

64_l4_1 126,80 97,90 
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A9- Proposal 
 

Thesis PROPOSAL – BSc thesis Soil, Water and Atmosphere (HWM-80812) 

Name student:   Foeke Menting 

Topic:     Analyzing green roof runoff data (SEG-2011-08) 

 

Probleem beschrijving 
Groene daken worden op dit moment nog maar in zeer beperkte mate toegepast, terwijl een 
groen dak toch vele voordelen heeft: het voorziet in extra isolatie, het verlengt de 
levensduur van een dak, het zorgt voor een schonere lucht, voorziet in een toename van de 
biodiversiteit in steden en beperkt mogelijk het stedelijk hitte eiland effect. Daarnaast is het 
ook esthetisch gezien een aankleding van de woon/werk omgeving die als prettig wordt 
ervaren (Van Woerdt, 2005).  
Dit onderzoek richt zich echter op een ander voordeel van groene daken: het beperken van 
de pieken in de neerslagafvoer en vertraging van de neerslagafvoer (bv. Bengtsson, 2005). 
De afvoer van regenwater in stedelijke gebieden kan problematisch zijn. Vanwege het grote 
aandeel van verhard oppervlak in steden kan het water niet op een natuurlijke manier 
infiltreren in de bodem of afstromen. Hierdoor moet dit water worden afgevoerd via de 
riolering om overstromingen te voorkomen. De riolering heeft echter maar een beperkte 
afvoercapaciteit. Wordt deze capaciteit overschreden dan kan er directe lozing van het 
rioolwater op het oppervlaktewater plaatsvinden (riooloverstorten) met vervuiling tot 
gevolg(Mentens, 2005).  
Groene daken zorgen voor een vertraging en vermindering van de piek afvoer van de daken 
naar het riool (bv. Palla,2011). Dit onderzoek richt zich op de vraag op welke manier deze 
vertraging en vermindering van de afvoer het beste kan worden beschreven. De drie 
manieren die worden onderzocht zijn de “C” methode, de Unit Hydrograph (UH) en de Curve 
Number methode (CN). De afvoer van de groende daken is afhankelijk van een aantal 
factoren: het substraat type, initieel vochtgehalte (θ), potentiele evapotranspiratie (ETp), 
neerslag (P) en substraat dikte (D). 
 
Onderzoeksdoelen 
Het doel van dit onderzoek is het bepalen van de karakteristieken van de afvoer 
beschrijvingsmethoden van de afvoer van groene daken en de invloed van de verschillende 
parameters op die beschrijving. 
 
Onderzoeksvragen 
-Hoe wordt de afvoer van een groen dak door verschillende beschrijvingsmethoden 
beschreven? 

 Wat zijn de karakteristieken van de Unit Hydrograph per daksubstraat type en dikte 
en hoe worden die door de verschillende parameters beïnvloed? 

 Wat zijn de karakteristieken van de Curve Number method per daksubstraat type en 
dikte en hoe worden die door de verschillende parameters beïnvloed? 

 Wat zijn de karakteristieken van de ‘’C’’ methode per daksubstraat type en dikte en 
hoe worden die door de verschillende parameters beïnvloed? 
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Methoden 
Voor ieder substraat wordt per dikte met een standaardbui de UH bepaald. Door de 
verschillende parameters te variëren kan worden onderzocht in welke mate één UH de 
afvoer correct weergeeft. 
Voor ieder substraat en dikte wordt de CN bepaald door de afvoer als functie van de 
neerslag te plotten en vervolgens de vergelijking te fitten, waaruit de CN wordt bepaald. De 
CN kan ook berekend worden volgens Bosznay (1989). 
Ook wordt voor iedere afvoer de “C” bepaald volgens Villarreal (2004). Dit is een eenvoudige 
lineaire regressie. 
 
Data 
De data die bij dit onderzoek worden gebruikt zijn kunstmatig. De bodemkundige 
eigenschappen van de verschillende daksubstraten zijn bekend. Met het SWAP model 
worden er afvoerdata gegenereerd voor verschillende daksubstraat typen. Dit wordt 
systematisch gedaan door de waardes van de parameters waarvan de afvoer afhankelijk is, 
te varieren. Als eerste experiment is er voor gekozen om voor één standaardbui, 3 
substraten, 1 potentieel evapotranspiratie niveau (ETp), 7 diktes van het substraat (D) en 3 
initiële vochtcondities (θ), de afvoeren te simuleren. Uiteindelijk komt er zo een dataset met 
data van verschillende buien voor de drie substraten waarbij telkens een parameter wordt 
veranderd (θ, D). Zo zijn er voor ieder daksubstraat 21 verschillende afvoeren.  
Mocht de tijd het toestaan, dan bestaat er nog de mogelijkheid om ook data te genereren bij 
verschillende ETp en bij andere standaardbuien. Daarnaast kunnen de verschillende daken bij 
gemeten dagelijkse neerslagdata doorgerekend worden. 
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