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ONTWIKKELINGEN, SUCCESSEN EN UITDAGINGEN VAN HET 
RESILIO-PROJECT 

RESILIO INTERIM REPORT 2019-2020 
8 – 12 – 2020  
Dit interim report beschrijft de ontwikkelingen, successen en uitdagingen binnen het RESILIO-project 
vanaf het begin van 2019 t/m oktober 2020. Daarnaast geeft het een overzicht van de belangrijkste 
geleerde lessen. Input is vergaard uit het jaarlijkse voortgangsrapport van 2019 en vanuit de 
verschillende betrokken partners.  

RESILIO 
RESILIO (Resilience nEtwork of Smart Innovative cLimate-adapatIve rOoftops) is een 
ambitieus klimaatadaptief onderzoeksproject. Onderzoek moet uitwijzen of en hoe een slim 
netwerk van blauw-groene daken een substantiële bijdrage kan leveren aan 
klimaatadaptatie in steden. Door de samenwerking tussen  9 partners - de gemeente 
Amsterdam, Waternet, MetroPolder Company, Rooftop Revolution, Hogeschool van 
Amsterdam (HvA), Vrije Universiteit Amsterdam (VU), Stadgenoot, de Alliantie en De Key - 
komt er 8.000m2 aan blauw-groene daken op sociale woningbouw en 2.000m2 op particulier 
vastgoed. Het project wordt medegefinancierd uit het ERDF-fonds van de Europese Unie via 
het Urban Innovative Actions programma. 

Het vernieuwende aan het RESILIO-project is dat de techniek van blauw-groene daken voor 
het eerst toegepast wordt in een slim netwerk. De bestaande aansturingstechniek met 
kleppen bij blauw-groene daken wordt verbeterd en uitgebreid met nieuwe data en 
functionaliteiten met als doel de daken te laten anticiperen op extreme 
weersomstandigheden. Hierdoor ontstaat er een micro-watermanagementsysteem met 
waterbuffers op het daklandschap van de stad. Het project richt zich zowel op technische, 
governance-, en hydro-meteorologische aspecten. Onderstaand figuur (figuur 1) licht de 
uitwerking van het project toe. 

Figuur 1: toelichting RESILIO-project 
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Governance  
De realisatie van blauw-groene daken vraagt om nieuwe relaties en rolverdelingen tussen 
partijen. Om die in de praktijk vorm te geven werken we iteratief: steeds onderzoeken, 
ontwerpen, uitproberen in de praktijk en weer aanpassen. Door dit proces te doorlopen 
worden (generaliseerbare) inzichten ontwikkeld om opschaling in Nederland en elders te 
bevorderen. Er is al veel algemene kennis over (water)governance in een multi-
stakeholdercontext. In het eerste jaar van RESILIO is op basis hiervan een generiek 
governanceprotocol ontwikkeld. Hierin zijn de onderdelen die moeten worden ontwikkeld 
geïdentificeerd. Deze zijn: afspraken over verantwoordelijkheden voor het dak zelf tijdens 
de ontwerp-, aanleg en beheerfases, een aanbestedingsleidraad, businessmodellen, een 
microwatermanagementovereenkomst, datamanagementplan en een participatieplan.  

 
Participatie 
Een belangrijke doelstelling van het RESILIO-project is om buurt- en pandbewoners te 
betrekken en hen bewust te maken van klimaatverandering en de oplossing die blauw-groene 
daken kunnen bieden. Het afgelopen jaar is er nagedacht hoe men deze doelgroepen kan 
betrekken en activeren. Vanuit de opschalingsdoelstelling van RESILIO is het actief betrekken 
van de bewoners essentieel, met name om te leren over motivaties en drijfveren bij 
verschillende doelgroepen om in te stemmen met of bij te dragen aan een dergelijke 
ingreep. 

RESILIO richt zich op het realiseren van blauw-groene daken op corporatiebezit in de 
volgende vijf Amsterdamse wijken: Kattenburg, Oosterparkbuurt, Indische buurt, 
Rivierenbuurt en Slotermeer.  

Op basis van de stakeholderanalyse, diepte-interviews en kwantitatieve onderzoeksgegevens 
zijn er per buurt verschillende persona’s ontwikkeld. Een persona is een omschreven persoon 
die model staat voor een hele (doel)groep, in dit geval voor buurt- en pandbewoners van 
een specifieke wijk. De persona’s zijn gebaseerd op een aantal variabelen: houding ten 
aanzien van duurzaamheid en klimaatverandering, de beleving van de buurt, capaciteit en 
vertrouwen in de gemeente en woningcorporatie.  

Voor de Indische buurt zijn er drie persona’s ontwikkeld: pandbewoner Mehmet, 65 jaar, 
spreekt slecht Nederlands, heeft weinig interesse in klimaatverandering, weinig contact 
met buren en buurtgenoten door de taalbarrière en psychische problemen en ervaart 
eenzaamheid. Persona 2 omschrijft pandbewoner Annelies, 39 jaar, heeft 2 jonge 
kinderen, zou graag zelf duurzamer willen leven maar weet niet zo goed hoe. Houdt van 
groen. Vindt de buurt heel leuk en ontmoet verschillende mensen, maar ervaart soms een 
gevoel van onveiligheid. Persona 3 gaat over buurtbewoner René, 45 jaar, vindt 
klimaatverandering wel interessant en motiveert zijn VvE om zonnepanelen aan te 
schaffen. Het is een actieve buurtbewoner, komt vaak in het buurthuis en woont al 20 jaar 
in de buurt. Hij vindt dat de gemeente wel meer moet investeren in het oplossen van de 
armoede in de buurt. 
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Op basis van deze persona’s zijn de participatieplannen voor de vijf desbetreffende 
wijken ontwikkeld en zijn daarmee ook de (communicatie)middelen bepaald. Zo bespreken 
we met de woningcorporaties of we voor Mehmet de communicatiemiddelen in een andere 
taal moeten maken. Daarnaast proberen we bij persona 1 niet teveel de nadruk te leggen 
op klimaatverandering maar focussen we meer op de voordelen voor de bewoner zelf, als 
verkoeling en betere isolatie. Op deze manier proberen we zo goed mogelijk in te schatten 
hoe de bewoners het project zullen ervaren.  

 

Figuur 2: model voor opzet participatieplannen 

 

Evenementen 
Om de Amsterdammer te bereiken is aanwezigheid bij evenementen belangrijk. We trapten 
af met ‘Rooftop Talks & Tours’ (foto 1) tijdens We Make The City. Tijdens Burendag in 
september hebben we bewoners geïnformeerd, geïnspireerd en geactiveerd met betrekking 
tot de mogelijkheden van blauw-groene daken. Tot slot heeft het project tijdens de 
‘International Water Week’ de aandacht getrokken van internationale professionals en 
beleidsmakers op het gebied van klimaatadaptie en watermanagement. RESILIO was in 2019 
vertegenwoordigd bij zeven evenementen in de stad.  

In 2020 was het vanwege COVID-19 lange tijd niet mogelijk om evenementen te organiseren 
of bij te wonen. Na 1 juni ontstond er weer wat ruimte om, met inachtneming van de 
richtlijnen van het RIVM, evenementen te organiseren en bij te wonen. Dit maakte het 
mogelijk dat het eerste blauw-groene RESILIO-dak eind juni ‘live’ werd geopend door 
wethouder Laurens Ivens. Ook heeft RESILIO online deelgenomen aan het ‘focus event’ van 
de Amsterdam International Water Week (AIWW) 2020. In oktober sprak minister-president 
Rutte Nederland weer toe zoveel mogelijk thuis te werken en grote bijeenkomsten te 
beperken. Daarom zijn de  in oktober geplande bijeenkomsten aangepast naar 
onlinebijeenkomsten.  
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Foto 1: Rooftop Talks & Tours 

 
Oplevering van het eerste blauw-groene dak  
Op het dak van de Hogeschool van Amsterdam is het eerste blauw-groene RESILIO-dak 
aangelegd. Dit onderzoeksdak is 450 m2 groot en wordt ook wel het InnovatieLab genoemd.  
Voor de verschillende partners in het RESILIO-project is de oplevering van dit eerste dak erg 
belangrijk. Er wordt hier namelijk gekeken naar de effecten en opbrengsten van een 
dergelijk dak. De Vrije Universiteit (VU) en de Hogeschool van Amsterdam (HvA) gebruiken 
het InnovatieLab ook als onderdeel van hun onderwijsprogramma’s. 

Ook dient het InnovatieLab als mooi communicatiemiddel om aan de buitenwereld te laten 
zien wat een blauw-groene RESILIO dak nu precies inhoudt. Het dak wordt door Rooftop 
Revolution gebruikt als praktijkvoorbeeld om bewoners van panden van woningcorporaties 
de Key, Alliantie en Stadgenoot te laten zien wat er straks op hun dak gaat gebeuren. De 
Timelapse die van de aanleg is gemaakt wordt ingezet om bewoners, Amsterdammers en 
andere partijen te informeren over het project en bewust te maken van de aanleg en werking 
van blauw-groene daken. 
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Foto 2: opening InnovatieLab 2 juli (met bewoners) 

Metingen op het dak 

MetroPolder onderzoekt samen met studenten van de HvA en de VU de technische werking 
van het dak. Er zijn vier vlakken ingericht met elk een eigen dakopbouw: zwart bitumen; 
conventioneel groen; blauw-grind en blauw-groen. Elk vlak op het dak heeft een 
zonnepaneel waarvan de energieopbrengst apart wordt uitgelezen (foto 3). Er wordt 
onderzocht of en in hoeverre het type dakopbouw effect heeft op de prestaties van de 
zonnepanelen. De verwachting is dat door koeling van de panelen, die voortkomt uit 
verdamping van een blauw en/of groene onderlaag, de prestaties met name in de zomer 
toenemen.  

Ook wordt er op het InnovatieLab gemeten wat het koelende effect is van een blauw-groen 
dak op de leslokalen direct onder het dak. Dat is interessante informatie waarmee in de 
zomer bijvoorbeeld op energiekosten voor airconditioning kan worden bespaard.  

Verder wordt kraanwater bespaard, doordat er regenwater wordt gebruikt voor het irrigeren 
van de beplanting. Door middel van capillaire staanders (een soort steenwol pluggen) in de 
bufferkratjes in de blauwe laag, trekt het water vanuit dit buffersysteem omhoog richting 
het substraat en de wortelzone van het bovenliggende groen (figuur 3). Hoeveel water er 
wordt bespaard en wat de verdamping is wordt ook bij de vier verschillende dakvlakken 
onderzocht. 



 

RESILIO wordt mede gefinancierd uit het ERDF fonds van de  
Europese Unie via het Urban Innovative Actions programma. 

 
Foto 3: de vier verschillende dakoppervlakken 

 

 
Figuur 3: blauw-groene systeem 
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Slimme kleppen 

Op het dak zijn er 5 slimme kleppen c.q. dakstuwen aanwezig die het waterpeil van het dak 
reguleren (foto 4). In de zomer wordt zoveel mogelijk water vastgehouden. Als er veel 
neerslag wordt voorspeld, zorgt deze stuw dat er water wordt geloosd om zo 
bergingscapaciteit te realiseren voor de opvang van de verwachte bui. In de winter wordt 
het water na het einde van een bui vertraagd afgevoerd om bevriezing te voorkomen. De 
waterberging (blauwe laag) zal dus over het algemeen leeg zijn. Door deze vormen van 
anticipatie wordt het rioolstelstel ontlast en het hemelwater nuttig gebruikt voor groen en 
verkoeling. In de toekomst is het de bedoeling dat verschillende daken gezamenlijk als 
geheel functioneren door middel van onderlinge communicatie. Hier wordt dan ook 
onderzoek naar gedaan.  

Foto 4: de slimme klep 
 

Decision Support System  

De slimme kleppen op het dak reguleren het water via een systeem dat Waternet met de 
gemeente Amsterdam en Metropolder ontwikkelde: het zogenoemde ‘Decision Support 
System’. Het DSS ontvangt informatie over verschillende factoren en na verwerking van deze 
informatie bepaalt het systeem of de slimme kleppen open of dicht moeten en het water 
bewaard of afgevoerd moet worden. De factoren bestaan o.a. uit de lokale rioleringssituatie 
(gemengd of gescheiden stelsels), de nabijheid van oppervlaktewater en 
hemelwaterknelpunten, mogelijkheden om te infiltreren, informatie over gebieden waar 
grondwateroverlast plaatsvindt, wensen van private partijen over beschikbaarheid van een 
minimum volume water, weersomstandigheden (neerslagvoorspelling) en seizoen- en 
verdampingsinschatting over een bepaalde periode. Op deze manier maken RESILIO-daken 
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optimaal gebruik van het vallende regenwater en gaan we wateroverlast en periodes 
van extreme droogte tegen.  

 
Hydrologische modellen 

Op de VU is een dak-model ontwikkeld dat de belangrijkste processen kan simuleren in zowel 
de blauwe als de groene laag: het opvangen van neerslag, verdamping uit de groene laag, 
infiltratie, wateropname door planten uit de blauwe laag en waterafvoer vanuit de blauwe 
laag naar de straat. Dit model is in staat om deze processen te simuleren voor de gemeten 
regenval van de afgelopen 31 jaar. Het is vervolgens mogelijk om verschillende regels op te 
stellen voor het bedienen van de ‘slimme klep’ en de effectiviteit van de verschillende 
configuraties te testen.  

Verder is de VU bezig met het ontwikkelen van een model dat deze resultaten vertaalt naar 
schaal van de buurt. Er is een geschiktheidsanalyse gedaan voor de Rivierenbuurt en de 
Oosterparkbuurt, gebaseerd op onder andere de helling, leeftijd en grootte van de daken. 
De geschikte daken zijn gemodelleerd in een regionaal drainage model. Dit is een model dat 
Waternet gebruikt voor het modelleren van de afstroom van water naar het riool en de 
belasting van deze afvoer voor het riool. In dit model is geen rekening gehouden met blauw-
groene daken. Deze zijn nu toegevoegd voor de Resilio-daken.   

Tot slot gaat een PhD kandidaat aan de slag om weervoorspellingen in de modellen mee te 
nemen. Er wordt gekeken naar het KNMI-weermodel om het de daken vroegtijdig water te 
laten lozen. De uitdaging zit hem in het feit dat regenbuien heel lokaal voorkomen en de 
exacte locatie moeilijk te voorspellen is. Er wordt geprobeerd een antwoord te vinden op 
de volgende vragen: Wat is de kans dat je het dak leeg laat lopen, maar dat er uiteindelijk 
geen regen valt? Hoelang wacht je met het leeg laten lopen van de daken als je een regenbui 
ziet aankomen, maar de onzekerheid groot is?  

 
Overige onderzoeken 

Studenten zijn betrokken bij de onderzoeken van MetroPolder. Daarnaast zal ook onderzoek 
gedaan worden naar thema's zoals governance, participatie en kosten-baten analyses. Zo 
wordt er door de HvA onderzoek gedaan naar de ambities en doelstellingen van 
participerende organisaties in relatie tot de ontwikkeling en realisatie van blauw-groene 
daken en wordt geanalyseerd hoe deze samenwerking kan worden georganiseerd 
en ingericht om dit zo effectief mogelijk te doen.  

Verder wordt er onderzoek gedaan naar businessmodellen voor blauw-groene daken, om zo 
opschaling van innovaties te realiseren na voltooiing van het gesubsidieerde pilotproject. Dit 
hangt sterk samen met de kosten-baten analyse, en de verschillende waarden die de 
oplossing realiseert voor de stad en de betrokken stakeholders. Een MSc student van de VU 
analyseert de baten van de daken in verschillende categorieën: (1) biodiversiteit, (2) het 
binnenklimaat en (3) wateroverlast. De baten zijn op verschillende manieren berekend, en 
voor de waarde van meer biodiversiteit is een survey ingezet. De verschillende baten worden 
vervolgens naast de kosten van het aanleggen en onderhouden van het dak gelegd.  
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Meer informatie 
Wilt u meer weten over RESILIO of klimaatadaptatie in Amsterdam, dan kunt u de volgende 
verdiepende artikelen lezen: 

• Smart Blue-Green Roofs of Amsterdam: Why you should be interested and how to 
get involved in the RESILIO project – Leon Kapetas, UIA RESILIO expert 

• Smart Blue-Green Roofs Provide Flood Protection to the Amsterdam of the Future – 
RESET, Digital for good 

• Wethouder Laurens Ivens van de gemeente Amsterdam: ‘ik ben erg trots op onze 
blauw-groene daken…’ – The Green City 

• Hoe Amsterdam hitte- en wateroverlast gaat bestrijden – Stad + Groen 

Kijk voor meer informatie op de website van RESILIO, Facebook en/of Twitter. Bent u 
geïnteresseerd in het project of heeft u vragen? Neem dan contact op met projectmanager 
Age Niels Holstein van de gemeente Amsterdam (a.holstein@amsterdam.nl) of via 
info@resilio.amsterdam 


