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Plantendiversiteit op 
extensieve groendaken
Beïnvloedende factoren en overwegingen 
voor een optimale plantenkeuze

Carmen Van Mechelen & Martin Hermy

Groendaken vervullen een veelheid aan functies, waaronder habitat voor fauna en flora. We kunnen ons 
echter ook afvragen of de biodiversiteit op groendaken belangrijk is voor het functioneren van een 
groendak. In dit artikel bespreken we enkele studies die hierop een antwoord proberen te geven. 
Daarnaast vragen we ons af welke overwegingen moeten gemaakt worden voor een optimale 
soortenkeuze. Ten slotte gaan we in op wat de mogelijke problemen zijn wanneer nieuwe plantensoorten 
in kleine gemeenschappen in stedelijke gebieden worden geïntroduceerd.

Inleiding
De overgang van het plattelandsleven naar een stedelijke le-
vensstijl wordt gekenmerkt door opvallende veranderingen in 
landgebruik (bv. toename van verzegelde oppervlakte), verlies 
aan habitats en versnippering (Lundholm 2006). De waterba-
lans van een stad kenmerkt zich door een hoge neerslagafvloei, 
beperkte infiltratie en verminderde evapotransipiratie, en deze 
kenmerken leiden enerzijds tot een verhoogd risico op over-
stromingen en anderzijds tot droogte (IPCC 2013). Verder krijgt 
ook het stedelijk hitte-eiland effect, het fenomeen waarbij de 
temperatuur in de stadskern 1 tot 3 °C hoger is dan de omge-
vende gebieden, steeds meer aandacht omdat het de levens-
kwaliteit in steden duidelijk vermindert (Saadatian et al. 2013). 

Wetenschappelijk onderzoek heeft al meermaals aange-
toond dat veel stedelijke milieuproblemen beperkt kunnen 
worden door meer groene ruimte te creëren. Groen is in vele 
opzichten belangrijk voor het menselijk welzijn, bijvoorbeeld 
door het verbeteren van luchtkwaliteit, vermindering van hit-
testress door evapotranspiratie en toename van neerslagin-
filtratie en dus ook een afname van het overstromingsrisico. 
Ten slotte biedt groen ook mogelijkheden tot recreatie en 
ontspanning. Een mogelijkheid is om nieuwe groene ruimte 
te ontwerpen in de vorm van groene infrastructuurelementen 
(Gill et al. 2007). Groendaken, die momenteel wereldwijd sterk 
aan populariteit winnen, zijn hier een mooi voorbeeld van. In 
principe zijn het daken waarop een vegetatielaag aanwezig 
is bovenop een aantal technisch aangepaste materiaallagen 
(water- en wortelwerende laag, drainage- en filterlaag, sub-
straat). Er worden drie types groendaken onderscheiden op 
basis van de substraatdiepte. Intensieve groendaken (sub-
straatdiepte > 20 cm) kunnen beschouwd worden als dak-
tuinen. Ze kunnen veel functies efficiënt vervullen maar zijn 
heel zwaar en vergen meestal veel onderhoud. Extensieve 
groendaken daarentegen (substraatdiepte 2-12 cm) zijn veel 
minder zwaar, makkelijker om aan te leggen, goedkoper en 
grotendeels zelfonderhoudend. Het derde type, semi-exten-
sieve groendaken, bevindt zich tussen de twee andere types 
(substraatdiepte 12-20 cm; FLL 2008).
Groendaken bieden veel ecologische en economische voor-
delen zowel voor het gebouw zelf als voor de omgeving 
 (Tabel  1). De mate waarin groendaken de verschillende 
functies kunnen vervullen is afhankelijk van veel factoren, 
waaronder substraatdiepte, leeftijd, hellingsgraad en de 
aanwezige plantensoorten (Oberndorfer et al. 2007). Plan-
ten op een groendak moeten strengere omgevingscondities 
trotseren dan planten op grondniveau (o.a. gelimiteerde sub-
straatdiepte en dus waterbeschikbaarheid, hitte, vorst, wind) 
wat de plantenkeuze voor groendaken enigszins beperkt. 

Figuur 1. Een extensief groendak op een carport. Microvariatie in 
omgevingscondities (zon-schaduw, droog-vochtig) beïnvloeden 
duidelijk de vegetatiesamenstelling. (foto: Frederik Lerouge)
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De mogelijke plantengemeenschappen voor een extensief 
groendak zijn weergegeven in Tabel 2. Figuur 1 toont de mo-
gelijke variatie in plantengemeenschappen op een klassiek 
extensief groendak naargelang het microklimaat. Voor semi-
extensieve groendaken is de vegetatiekeuze ruimer, met 
plantengemeenschappen bestaande uit grassen en kruiden, 
vaste planten en kleine struiken. Op intensieve groendaken 
zijn ook begroeiingen met bomen mogelijk (FLL 2008). Door 
het ondiepe substraat en de strenge omgevingscondities 
wordt droogtetolerantie beschouwd als een van de meest 
essentiële kenmerken voor de selectie van groendakplanten 
en tot op heden worden Sedum soorten als meest geschikt 

beschouwd (Oberndorfer et al. 2007). Deze succulenten doen 
aan CAM-fotosynthese (huidmondjes gesloten overdag en 
transpiratie ’s nachts om water te besparen), slaan water op 
in hun bladeren, hebben een zeer ondiep wortelstelsel, com-
pacte groeivorm, snelle bodembedekking en de mogelijk-
heid om zich voort te planten door fragmentatie (Durhman 
et al. 2007). 

Enkele biodiversiteitaspecten van 
groendaken
Functionele diversiteit en ecosysteem-
diensten van groendaken
Ecosystemen met hoge soortenrijkdom en functionele diver-
siteit zijn over het algemeen veerkrachtiger, resistenter en 
productiever dan homogene soortenarme habitats, omwille 
van ecologische processen zoals niche-complementariteit en 
facilitatie (Lundholm 2006). Niche-complementariteit houdt 
in dat veel verschillende soorten de beschikbare bronnen 
beter kunnen benutten (de soorten zijn complementair) dan 
monoculturen. Momenteel is er een groeiende consensus dat 
de functionele diversiteit daarvoor belangrijker is dan ge-
woonweg het aantal soorten (Lavorel et al. 2011). Die functi-
onele diversiteit wijst naar het geheel van functies die plan-
ten kunnen hebben in een ecosysteem (bijvoorbeeld stikstof 
fixeren en water opnemen en verdampen). Of deze relaties 
ook opgaan voor nieuwe ecosystemen zoals groendaken is 
nog niet zeker, hoewel Lundholm (2015) recent heeft aange-
toond dat extensieve groendaken met een soortenmix beter 
presteren dan monoculturen voor diverse ecosysteemdien-
sten zoals koeling en regenwaterbeheer.
In de studie van Van Mechelen et al. (2015a) werd de func-
tionele diversiteit van commerciële extensieve groendaksys-
temen geanalyseerd. Daarbij werd rekening gehouden met 
plantenkenmerken zoals droogtetolerantie, bladoppervlakte, 
hoogte en levensvorm. De gebruikte kenmerken (29 in to-
taal) konden allen gerelateerd worden aan ecosysteemdien-
sten geleverd door groendaken, zoals klimaatregulatie, re-
genwaterbeheer, habitat- en esthetische waarde. Er werden 
aanzienlijke verschillen in functionele diversiteit en soorten-
rijkdom gevonden tussen de groendaksystemen. Ook bleek 
de correlatie tussen functionele diversiteit en soortenrijkdom 

Groendakfunctie Omschrijving

Thermische performantie Vegetatie en substraat hebben een belangrijk effect op de thermische performantie en dragen 
hierdoor bij aan klimaatregulatie. Gebouwen met een groendak zijn algemeen frisser in de zomer in 
vergelijking met gewone daken, hoofdzakelijk door effectieve isolatie, evapotranspiratie en verhoogd 
weerkaatsingsvermogen. Om dezelfde redenen zijn groendaken ook effectief in het temperen van het 
stedelijk hitte-eiland effect. 

Regenwaterbeheer Door vermindering van de totale neerslagafvloei en de piekafvloei en door het verspreiden van de 
neerslagafvloei over een langere periode.

Luchtkwaliteit Hoofdzakelijk door de vegetatie. 

Habitat Groendaken bieden geschikte habitats voor lokale flora en fauna en hebben daardoor potentieel voor 
behoud van biodiversiteit. Behoud van specifieke soorten (bv. bedreigde soorten) kan bereikt worden met 
groendaken op voorwaarde dat het groendak correct ontworpen en beheerd wordt. Het staat wel nog ter 
discussie of groendaken een volwaardig alternatief vormen voor habitats op grondniveau. 

Cultureel Esthetische en gebruikswaarde

Dakbescherming Doordat minder dagelijkse temperatuurfluctuaties voorkomen op een groendak en schadelijke UV straling 
de dakbedekking niet bereikt, worden de onderliggende dakstructuren beschermd en kan een dak met 
groendak minstens dubbel zo lang meegaan.

Tabel 1. Overzicht van enkele belangrijke groendakfuncties (Oberndorfer et al. 2007).

Figuur 2. De relatie tussen soortenrijkdom (SR) en functionele diversiteit (FDpg) van 
verschillende groendaksystemen. De groendaksystemen werden gegroepeerd in 
drie types: type 1: hoofdzakelijk succulenten, op meest ondiep substraat; type 2 en 
3: meer diverse en soortenrijke vegetatie op dieper substraat. (rs: Spearman Rank 
Correlatie Coëfficiënt; ***: p ≤ 0,001).
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sterk positief te zijn (Figuur 2). Groendaken die enkel suc-
culente soorten bevatten, hebben een significant lagere 
functionele diversiteit in vergelijking met systemen met een 
meer diverse vegetatie. In deze studie werd enkel de globale 
functionele diversiteit berekend, waardoor geen relatie kon 
worden aangetoond tussen soortenrijkdom en de ecosys-
teemdiensten afzonderlijk. Hierdoor kan enkel verondersteld 
worden dat soortenrijke systemen betere ecosysteemdien-
sten kunnen bieden.

Habitat-sjabloon-theorie
Naast de veronderstelling dat een verhoogde functionele 
diversiteit belangrijk is voor het optimaal functioneren van 
groendaken, is ook verder onderzoek naar geschikte plan-
tensoorten van belang. In 2011 werd aan de Afdeling Bos, 
Natuur en Landschap aan de KU Leuven een project op-
gestart waarbij dieper ingegaan werd op de ecologie van 
groendakplanten, uitgaande van de habitat-sjabloon-the-
orie (Lundholm 2006). Deze theorie stelt dat men voor het 
vinden van geschikte groendakplanten moet kijken naar 
natuurlijke habitats met gelijkaardige kenmerken als op ex-
tensieve groendaken. Soorten die aangepast zijn aan hoge 
temperaturen, oppervlakkige en sterk drainerende bodems, 

frequente droogte en hoge windsnelheden, worden veron-
dersteld ook te kunnen overleven op groendaken. Mediter-
rane gebieden herbergen een hoge biodiversiteit en bevat-
ten veel van deze natuurlijke habitats (zoals kalksteenrotsen, 
droge graslanden en puinhellingen). Wellicht zullen soorten 
uit mediterrane gebieden ook beter kunnen omgaan met 
klimaatverandering. In de periode van april tot juli 2011 be-
zochten we 20 locaties in Zuid-Frankrijk, wat een planten-
lijst van 372 soorten opleverde (Van Mechelen et al. 2014). 
Samen met soorten gevonden in literatuurbronnen kon de 
plantenlijst aangevuld worden tot 633 soorten. 79% van 
deze soorten bleek momenteel nog niet gebruikt te worden 
op groendaken, wat erop wijst dat er een sterk potentieel 
voorhanden is. De resultaten toonden eveneens aan dat een-
jarige plantensoorten een belangrijk deel van de mediterra-
ne vegetatie vormen, hoewel soorten met deze levensvorm 
momenteel zelden wordt gebruikt op groendaken. Aange-
zien eenjarigen veel interessante eigenschappen bezitten 
(zie verder), in het bijzonder in gebieden met lange droge 
perioden, lijkt het opportuun om ze beter te integreren in de 
groendakvegetatie. 

De praktijk 
De geschiktheid van de eerder geïdentificeerde mediter-
rane soorten moet ook in praktijk aangetoond worden, aan-
gezien de soorten specifieke vereisten hebben (bv. inzake 
nood aan organisch materiaal, voedingsstoffen en nodige 
substraatdiepte), wat hun potentieel voor gebruik op groen-
daken mee zal bepalen. In een experiment werden 18 soor-
ten uit mediterrane habitats (Tabel 3, Van Mechelen et al. 
2015b) getest op niet-geïrrigeerde extensieve groendaken. 
Verschillende levensvormen werden getest, evenals soor-
ten die reeds op groendaken gebruikt worden, en nieuwe 

Tabel 2. Mogelijke plantengemeenschappen op extensieve groendaken, 
in relatie tot de substraatdiepte.

Tabel 3. Aanbevolen en niet aanbevolen soorten voor gebruik op groendaken in Avignon (mediterraan klimaat) en Heverlee (gematigd maritiem 
klimaat).

Substraatdiepte Plantengemeenschap

2-5 cm Mos – Sedum

5-10 cm Sedum – mos – kruiden

10-12 cm Sedum – gras – kruiden

> 12 cm Gras – kruiden

  Avignon Heverlee

A
an

ge
ra

de
n

Reeds gebruikt op groendaken

Wit vetkruid Sedum album / succulent Wit vetkruid Sedum album / succulent

Muurpeper Sedum acre / succulent Muurpeper Sedum acre / succulent

Hazenstaart Lagurus ovatus / eenjarig gras Kogellook Allium sphaerocephalon / geofyt

Kogellook Allium sphaerocephalon / geofyt Cipreswolfsmelk Euphorbia cyparissias / meerjarig

Nog niet gebruikt op groendaken

Bleek schildzaad Alyssum alyssoides / eenjarig Bleek schildzaad Alyssum alyssoides / eenjarig

Lobularia sp. Lobularia maritima / meerjarig Lobularia sp. Lobularia maritima / meerjarig

Kegelsilene Silene conica / eenjarig Kegelsilene Silene conica / eenjarig

Iris sp. Iris lutescens / geofyt Iris sp. Iris lutescens / geofyt

Linum sp. Linum bienne / eenjarig Prachtanjer Dianthus superbus / meerjarig

Sideritis sp. Sideritis hyssopifolia / meerjarig

Linum sp. Linum bienne / eenjarig

Vroegeling Erophila verna / eenjarig

  Slanke mantelanjer Petrorhagia prolifera / eenjarig

N
ie

t 
aa

ng
er

ad
en

Kleine steentijm Clinopodium acinos / eenjarig

Weegbree sp. Plantago afra / eenjarig

Carthamus sp. Carthamus carduncellus / meerjarig

Geel zonneroosje Helianthemum nummularium / meerjarig
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mediterrane soorten. Het experiment duurde twee jaar en 
werd uitgevoerd in Avignon, Frankrijk (mediterraan klimaat) 
en Heverlee, België (gematigd zeeklimaat, Figuur 3). De 
proefopstelling omvatte verschillende substraatcomposities 
(substraatdiepte van 5 of 10 cm en aan- of afwezigheid van 
een waterretentielaag) en exposities (volle zon of schaduw). 
De grootste verschillen tussen beide studielocaties werden 
gevonden voor zowel het percentage bedekking als de abun-
dantie van de soorten, wat verklaard kan worden door het 
verschil in klimaat. De lagere bedekkingswaarden in Avignon 
reflecteren de zomerdroogte en de hieropvolgende regen-
achtige herfstperiode. De expositie bleek een minder be-
langrijke factor te zijn, aangezien de groendakperformantie 
slechts voor een aantal variabelen en periodes significant be-
ter was in de beschaduwde proefvlakken. Het substraattype 
was echter wel van belang. Over het algemeen resulteerde 

het diepste substraat (10 cm met waterretentielaag) in de 
hoogste bedekking, soortenabundantie en -rijkdom door-
heen het experiment. We besluiten dat zowel een dieper sub-
straat als toevoeging van een waterretentielaag te verkiezen 
zijn voor extensieve groendaken in klimaten waar regelmatig 
droge periodes voorkomen. Voor beide studielocaties kon-
den verschillende soorten aangeraden worden, waaronder 
Wit vetkruid Sedum album, Muurpeper Sedum acre, Kogellook 
Allium sphaerocephalon, Iris lutescens en Hazenstaart Lagurus 
ovatus (Tabel 3).

Overwegingen voor juiste 
plantenkeuze
Op basis van de bevindingen uit bovenstaande studies kun-
nen we een aantal aanbevelingen doen wat betreft planten-
keuze voor extensieve groendaken. Sedum-soorten zijn en 
blijven een goede optie voor extensieve groendaken en dit 
zowel in ons klimaat als in een mediterraan klimaat. Succu-
lenten zijn niet alleen interessant omwille van hun intrinsieke 
kwaliteiten (bv. droogtetolerantie) maar ook omdat ze de 
groei en overleving van kruidachtige soorten tijdens abioti-
sche stresscondities kunnen vergemakkelijken (zg. facilitatie) 
(Butler & Orians 2011). Het verdient aanbeveling om naast 
succulenten ook andere levensvormen te integreren in het 
ontwerp omdat hierdoor een beter functionerend groen-
dakecosysteem ontstaat (in termen van regenwaterbeheer, 
thermische koeling en betere weerstand tegen extreme 
omgevingscondities; cf. Lundholm 2015) (Tabel 4). Eenjari-
gen worden momenteel zelden beschouwd voor gebruik op 
groendaken en dat is jammer. Deze kortlevende soorten heb-
ben immers kenmerken die het functioneren van het groen-
dak kunnen garanderen in regio’s waar droogte is of belang-
rijker wordt. Er is bovendien een grote variatie in bloemkleur, 
ze trekken allerlei pollinatoren aan en zorgen voor een ver-
rijking van de zaadbank waardoor een buffer gevormd wordt 
voor eventuele gaten die kunnen ontstaan wanneer andere 
kruidachtigen afsterven. 
Een aantal ongewenste soorten (in de volksmond bestem-
peld als onkruid) recruteerden spontaan op het experimen-
tele groendak. Deze soorten worden vaak beschouwd als 
onaantrekkelijk en sommigen kunnen wel degelijk een pro-
bleem vormen voor de aanwezige groendakvegetatie en on-
derliggende structuren (Nagase et al. 2013). De meeste on-
kruiden die geobserveerd werden, zoals Canadese fijnstraal 
Erigeron canadensis, Liggende klaver Trifolium campestre en 

Figuur 3. Foto’s van het experiment in Avignon (april 2013, links) en Heverlee (april 2015, rechts). (foto’s: Carmen Van Mechelen)

Figuur 4. Conceptueel kader met verschillende selectiedrukken in een stedelijk 
landschap. (Gebaseerd op Götzenberger et al. 2012 en Swan et al. 2012). In een 
stad is er een gradatie in sociale investering (menselijke tussenkomst) die, samen 
met biotische en abiotische selectiedrukken, de uiteindelijke plantengemeenschap 
zal bepalen. Wanneer sociale investering hoog is, zal de soortensamenstelling 
hoofdzakelijk het resultaat zijn van ‘vereenvoudigde selectie’, waarbij mensen 
intentioneel plantensoorten aanplanten of hun overleving op lange termijn 
in de hand werken door onder andere beheer. Dispersielimitatie vormt in dit 
geval niet meteen een probleem. Wanneer sociale investering laag is, zal de 
soortensamenstelling het resultaat zijn van ‘zelf-selectie’. Enkel de soorten 
die sterke selectiedrukken kunnen overbruggen en die kunnen omgaan 
met omgevingsfactoren uniek in steden, zullen kans maken om deel uit te 
maken van de plantengemeenschap. De meeste van deze soorten worden 
gekenmerkt door hoge dispersiecapaciteit. Transitie van soorten tussen deze 
twee plantengemeenschapstypes is het gevolg van zowel dispersielimitatie als 
omgevingsfiltering.
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Veldereprijs Veronica arvensis, waren ruderale soorten die 
eveneens aanwezig waren in de omgeving. Net zoals de een-
jarige soorten volgt de ontwikkeling van deze onkruiden de 
weerspatronen van zomerdroogte en neerslagperiodes. De 
onkruiden vertegenwoordigen daardoor een natuurlijk deel 
van de vegetatiedynamiek op een groendak. Veel onkruiden 
bezitten eveneens interessante kenmerken die de functione-
le diversiteit en dus de groendakperformantie kunnen verho-
gen. We raden daarom aan om de definitie van onkruiden op 
groendaken te herzien en hen enkel als onkruid te bestempe-
len indien ze echt schadelijk zijn voor de groendakvegetatie 
en onderliggende structuur, bv. Vlinderstruik Buddleia davidii 
en andere houtige soorten. 

Effecten van introductie op de 
lokale flora?
Wanneer uitheemse, niet-ingeburgerde soorten gebruikt 
worden op groendaken in een versnipperd stedelijk land-
schap, kan men zich afvragen of de geïntroduceerde soorten 
in staat zijn om zelfonderhoudende populaties te vormen op 
lange termijn en wat het effect zal zijn op de inheemse lokale 
flora. We kunnen dit conceptueel weergeven op basis van de 
metagemeenschapsecologie (Figuur 4). Williams et al. (2009) 
beschouwen vier filters die plantengemeenschappen in ste-
den mee bepalen. Habitattransformatie en versnippering 
zijn twee antropogene filters die ook aanwezig zijn buiten 
een stedelijke context. Versnippering zal soorten elimineren 
met beperkte verbreidingscapaciteit, geringe zaadproductie 
of zaden die geen persistente zaadbank vormen. Om popu-
laties en genetische diversiteit in een versnipperd landschap 
te behouden, is connectiviteit met natuurlijke habitats zeer 

belangrijk (Swan et al. 2012). De twee andere filters, name-
lijk ‘menselijke voorkeur’ (bv. kleurrijke bloemen, aanplan-
ting, beheer) en ‘omgevingscondities in steden’ (bv. pollutie, 
stedelijk hitte-eiland effect), zijn uniek voor steden. De filter 
‘menselijke voorkeur’ valt onder vereenvoudigde selectie 
 (Figuur 4). 
Momenteel is de kennis over effecten van versnippering op 
soortniveau in een stedelijke context beperkt (Williams et al. 
2009). Kleine geïsoleerde plantengemeenschappen kunnen 
beïnvloed worden door een afname van pollinatorbezoeken 
of een verandering in pollinatorgedrag, wat kan resulteren in 
een verlaagd reproductievermogen en gereduceerde geneti-
sche variatie en fitness van de planten (Roberts et al. 2007). 
Of kleine plantengemeenschappen op groendaken in staat 
zullen zijn om zelfonderhoudende populaties te vormen is 
dus nog onduidelijk. We kunnen wel aannemen dat een hoge 
connectiviteit tussen verschillende habitats (groendaken en 
andere stedelijke infrastructuurelementen) hiervoor essenti-
eel is. Zorgen dat de plantengemeenschap bestaat uit soor-
ten die zelfonderhoudend en droogtetolerant zijn is even-
eens een belangrijke overweging. Ten slotte is het belangrijk 
te beseffen dat groendaken een voorbeeld zijn van een ont-
worpen ecosysteem waarbij menselijke tussenkomst voor 
een groot deel de overleving van de plantengemeenschap in 
dit ecosysteem kunnen garanderen (Figuur 4). 
Op de tweede vraag, namelijk wat het effect kan zijn van 
geïntroduceerde mediterrane soorten op de lokale vegeta-
tie, kan eveneens geen eenduidig antwoord geformuleerd 
worden. Algemeen wordt aangenomen dat de graduele 
vervanging van lokale plantengemeenschappen door uit-
heemse soorten zal resulteren in biotische homogenisatie op 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Levensvorm Familie

Achillea millefolium Duizendblad Meerjarig Asteraceae/Composietenfamilie

Agrimonia eupatoria Gewone agrimonie Meerjarig Rosaceae/Rozenfamilie

Anthemis tinctoria Gele kamille Meerjarig Asteraceae/Composietenfamilie

Anthyllis vulneraria Wondklaver Meerjarig Fabaceae/Vlinderbloemenfamilie

Carex flacca Zeegroene zegge Meerjarig Cyperaceae/Cypergrassenfamilie

Dianthus arenarius Anjer spp. Meerjarig Caryophyllaceae/Anjerfamilie

Festuca ovina Ruig schapengras Meerjarig Poaceae/Grassenfamilie

Filipendula vulgaris Knolspirea Meerjarig Rosaceae/Rozenfamilie

Geum rivale Knikkend nagelkruid Meerjarig Rosaceae/Rozenfamilie

Knautia arvensis Beemdkroon Meerjarig Caprifoliaceae/Kamperfoeliefamilie

Papaver rhoeas Grote klaproos Eenjarig Papaveraceae/Papaverfamilie

Plantago coronopus Hertshoornweegbree Meerjarig Plantaginaceae/Weegbreefamilie

Ranunculus bulbosus Knolboterbloem Geofyt Ranunculaceae/Ranonkelfamilie

Rhinanthus minor Kleine ratelaar Meerjarig Orobanchaceae/Bremraapfamilie

Sanguisorba minor Kleine pimpernel Meerjarig Rosaceae/Rozenfamilie

Saxifraga granulata Knolsteenbreek Meerjarig Saxifragraceae/Steenbreekfamilie

Sedum acre Muurpeper Meerjarig Crassulaceae/Vetplantenfamilie

Sedum album Wit vetkruid Meerjarig Crassulaceae/Vetplantenfamilie

Thymus serpyllum Kleine tijm Meerjarig Lamiaceae/Lipbloemenfamilie

Veronica spicata Ereprijs spp. Meerjarig Plantaginaceae/Weegbreefamilie

Viola tricolor Driekleurig viooltje Eénjarig Violaceae/Viooltjesfamilie

Tabel 4. Mogelijke soortencombinatie voor een extensief groendak (10 cm substraatdiepte) met een twintigtal soorten, waarbij functionele diversiteit 
geoptimaliseerd wordt. Voor meer soortencombinaties, zie Van Mechelen et al. (2015a). 
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zowel genetisch, taxonomisch als functioneel niveau (Olden 
et al. 2004). Planten in steden kunnen de omringende plan-
tengemeenschappen bedreigen door hun lokaal aangepast 
genenreservoir te beïnvloeden. Dit zou bijvoorbeeld kunnen 
gebeuren wanneer stadsplanten afkomstig zijn uit planten-
kwekerijen, wat vaak het geval is voor groendakplanten. Een 
groendak is echter een zeer specifiek habitat, en de planten 
die hierop worden aangebracht (cf. vereenvoudigde selectie) 
werden gekozen omwille van hun potentieel om in dit ha-
bitat te overleven. Om een gemeenschap te vormen buiten 
de groendakomgeving (zelf-selectie, dus zonder menselijke 
hulp), zal de soort verschillende ecologische filters moeten 
overbruggen, waaronder verbreiding, biotische en abiotische 
filters (Fig. 4). De kans is dus gering dat uitheemse groen-
daksoorten in staat zullen zijn om te concurreren met lokale 
plantensoorten van habitats op grondniveau die aangepast 
zijn aan de stads- of natuurlijke omgeving. 

Conclusie
De vegetatie van specifieke mediterrane habitats kan dienen 
als een bron van inspiratie voor de ontwikkeling en verbete-
ring van de plantengemeenschappen op extensieve groen-
daken, en dit zowel in het mediterrane klimaat zelf als in ons 

maritiem gematigd klimaat. Dit kan des te belangrijker zijn 
in een tijdperk waarin klimaatverandering volop aan de orde 
is. We raden aan om natuurlijke habitats met gelijkaardige 
omgevingskenmerken als op extensieve groendaken te se-
lecteren en te analyseren, en op basis hiervan een potentiële 
soortenlijst op te stellen. Experimenteel kon worden aange-
toond dat succulente Sedum soorten steeds deel moeten uit-
maken van de extensieve groendakvegetatie. Tot op heden 
werden vooral meerjarige kruidachtigen gebruikt op groen-
daken en was er maar weinig oog voor interessante eenjarige 
soorten. Naast deze eenjarigen komen ook geofyten zoals Al-
lium en Iris in aanmerking voor gebruik op groendaken. Wat 
de groendakopbouw betreft, toonde ons experiment aan dat 
diepere substraten (≥ 10 cm) samen met een waterretentie-
laag te verkiezen zijn voor extensieve groendaken. Een sub-
straatdiepte van 5 cm of minder zonder waterretentielaag 
is niet aan te raden, toch niet voor de 18 soorten die in dit 
experiment getest werden, als goede performantie en biodi-
versiteitswaarde van het extensief groendak verzekerd moet 
worden. Ten slotte moet ook nagegaan worden in welke 
mate de potentiële groendaksoorten in staat zijn om zelfon-
derhoudende populaties te vormen op lange termijn en of ze 
een reële bedreiging vormen voor de lokale flora.
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Summary:
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In an era of urbanization, biodiversity is under pressure more than 
ever. Green roofs offer many ecosystem services, such as habitat 
provisioning, thermal regulation, stormwater management and aes-
thetic value. There is a growing consensus that ecosystem services 
can be predicted through functional diversity of plant communities. 
In a first study the plant composition of commercial extensive green 
roof systems was analyzed in terms of their functional diversity. 
Correlation between functional diversity and species richness was 
strongly positive, suggesting that species-rich systems might offer 
more ecosystem services. As the Mediterranean region is a hotspot 
of biodiversity and contains many habitats that match to some ex-
tent the conditions on extensive green roofs, we hypothesized that it 
would be possible to find potential plant species for use on extensive 
green roofs. The results of a fieldwork study in southern France dur-
ing the spring of 2011 showed that Mediterranean habitats indeed 
harbor many potential species, of which many annuals. An experi-
mental study indicated some species and life form recommendations 
for extensive green roofs in both the Mediterranean and temperate 
maritime climate. We conclude that high biodiversity and appropri-
ate vegetation choice are essential to guarantee extensive green roof 
performance in the long term.
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