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D
ehittegolf deze
zomerdrukt ons
metdeneusopde
feiten.Klimaatver-
andering is niet
langer eenover-

stromingof verzengendedroogte
aandeandere kant vandewereld
die jena jebijdrageopgiro555
weer vergeet.Het zijn record-
temperaturen enheidebranden
hier, bosbranden inZwedenen
Engeland, rivieren vanmodder
inDuitsland en Italië, een vrouw
diede zee in vlucht terwijl haar
pensionaandeGriekse kust in
vlammenopgaat.

Deklimaatwetenschappers
vanhet Intergovernmental Pa-
nel forClimateChange (IPCC)
roepenweliswaar al jarendat
extreemweer zich vaker enmet
oplopendehevigheid zal voor-
doen.Maarnuweer inonze
eigenachtertuinmeegeconfron-
teerdworden, lijkenwepas echt
goed te zijnwakker geschud.Ver-
duurzamingmoet indehoogste
versnelling en tegelijkmoetenwe
ons schrap zetten voormeer ex-
treemenontwrichtendweer, van
hittegolven tot stortregens.

Je ziet het groeiendebesef
dat hetmenens is vooral sterk
terug indeontwikkelingen rond
duurzameenergie.Wie vijf jaar
geledenhad voorspelddat de

overheid eendikke streepdoor
aardgas zou trekkeneneen ver-
gaandklimaatakkoord zouomar-
men,was voor gek verklaard.

Bottom-up zit de trek inde
schoorsteen er ook stevig in. Zo
heeft onsbedrijf als leverancier
van zonnepanelen eenonwaar-
schijnlijk goed jaar, enhorenwe
vanmensen terugdathun zorgen
overhet klimaat eenbelangrijke
aanjager zijn voor aankoop.

Hoe verheugendhet ook is
dat groene energienu scherpop
hetnetvlies staat, het lostmaar
eendeel vanonzeproblemenop.
Zonnestroomofwindenergie kan
degevolgen vanextreemweerdie
Nederlandde aankomendede-
cennia voordekiezenkrijgt niet
wegnemen.

Vooral stedenkrijgenhet in
extremeweeromstandigheden
zwaar te verduren.Opwarmezo-
merdagen stijgt het kwik inonze
stedenal ruim2°Charder dan
ophet platteland. Enbij extreme
hitte loopt dit verschil op tot ruim
5°C,met alle gezondheidspro-
blemen voor ouderenen jonge
kinderenen loeiendeairconditio-

ner inkantoren tot gevolg.
Al die extra felle zonuren zijn,

in tegenstelling totwat je zou ver-
wachten, zelfs geengoednieuws
voorde stroomproductie door
zonnepanelen—helemaal als ze
opplatte daken zijn opgesteld.
Als de temperatuur onderde
panelenbovende25 °C stijgt,
neemtde stroomopbrengst af:
elke extra graadkost 0,5% tot 1%.
Eenenormpotentieel verlies,
aangeziende temperatuur op
platte teerdakenophetedagen
kanoplopen tot 70 °C.Bovendien
worstelen installateurs danook
met smeltenddakleer en zijn op
extreemhetedagengedwongen
dewerkzaamheden te staken.

Toch is er eenbeproefdeop-
lossingdie in elk geval eenflinke
deukkan slaan indezenegatieve
gevolgen: de aanleg vangroene
daken.Het speciale sedumwaar-
mee eenplat dak vaneenhuis,
school of kantoorgebouwwordt
bedekt, behoeft geenofnauwe-
lijks onderhoud. Enhet doorstaat
dedroogte goedomdathet lang
kanputtenuit hetwater dat het
indeonderlaagopslaat.

Depotentie vandit soort daken
wordt tenonrechte onderbelicht:
depositieve impact is evenhard
als omvangrijk. Zoblijkt uit
onderzoekbij kantorendat de
verkoelendewerking vangroene
dakende energierekeningmet
6%verlaagt.Ookde temperatuur

buiten vaart erwel bij: elke toe-
name van stadsgroenmet 20%
duwtdepiektemperatuur ophete
dagenmet eengraadnaarbene-
den. Enals je zonnesystemenmet
groenedaken combineert, blijft
de temperatuur onderdepanelen
zelfs tijdens eenhittegolf onder
de35 °C, zodat drastischeproduc-
tiedipsnietmeer voorkomen.

Maar groenedakenbewijzen
niet alleengoededienstenals het
heet is. Eenandere grote klapper
is huncruciale rol inde afvoer
van excessieveneerslag in steden.
Goeduitgevoerdedakbegroei-
ingkanmaar liefst 70%vanhet
neerdalendewater opnemen.Dat
bespaart ookgeld: Rotterdam
becijferdedat elke kubiekemeter
regenwater die stadniet hoeft
af te voerenbijna tweekwartjes
scheelt.

Geenwonderdus vooruitlo-
pende stedenalsRotterdamen
Amsterdamhunareaal aangroe-
nedaken forswillenuitbreiden.
Toch zijn initiatievennunog vaak
incidenteel en lokaal en speelt
deRijksoverheidnauwelijks een
rol. Een veel assertievereRijks-
aanpak, zowel via subsidies als via
wettelijkebouwvoorschriften, is
hardnodig omgroenedakenhet
podiumte gevendie ze verdienen.

RoebyemAnders ismede
oprichter Sungevity
International.

Hittegolf is slecht nieuws voor de
stroomproductie door zonnepanelen
Extreemweer deze zomer bewijst: geef groene daken de hoofdrol die ze verdienen

Bijmeer dan 25 °C
onder de panelen
neemt de stroom-
opbrengst juist af
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