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Schattenberg

MEMO WATERBERGING SILVA HAARLEM 
Daktuin parkeerkelder:
De terreininrichting rondom het project Silva Haarlem wordt gerealiseerd op een parkeerkelder. Op deze 
parkeerkelder is het streven een maximaal hoeveelheid hemelwater te bergen. Dit hemelwater zijn wij 
voornemens om in twee lagen te bergen, deze lagen zijn: Drainage-Zbufferlaag en de leeflaag. Onderstaand 
geven wij een omschrijving van deze twee lagen.

Drainage-Zbufferlaag:
Over het gehele dek gaan wij een minerale drainage-Zbufferlaag te realiseren. In deze laag kan het gevallen 
hemelwater opbouwen zonder dat deze in de leeflaag komt wat een duurzame instandhouding van de beplanting 
negatief zou beïnvloeden.

Deze drainage-Zbufferlaag wordt aangebracht m.b.v. een mineraal granulaat in de vorm van een lava 2Z16. Dit 
minerale granulaat heeft een waterbergingscapaciteit van 16%. Om te voorkomen dat de holle ruimten van die 
minerale granulaat dichtslibben wordt deze afgedekt met een filtervlies.

Wij realiseren de drainage-Zbufferlaag met een laagdikte van gem. 100 mm, waardoor deze laag gemiddeld 16 
mmZm2 hemelwater kan bergen. Op het gehele project komt dit overeen met 20,2 m3 hemelwater. Om dit 
hemelwater te kunnen bergen dient er rondom bouwkundig een opstand te worden gecreëerd overeenkomend 
met de hoogte van de drainage-Zbufferlaag. In drogere perioden zal dit hemelwater capillair optrekken ter plaatse 
van de plantvakken. Wanneer de neerslag dermate hoog is fungeert de bouwkundige opstand rondom als 
overstort waardoor het hemelwater niet kan opbouwen in de leeflaag.

Leeflaag:
De leeflaag wordt gerealiseerd m.b.v. een mineraal intensief daktuinsubstraat. Het substraat dat wij toepassen 
bestaat uit 3 hoofd bestandsdeien. Porlith, Harttorf (Kleileisteen) en lava-granulaat van verschillende korrelgrote. 
Deze 3 bestandsdeien worden zo gemengd dat er een ideale groeiomgeving ontstaat voor plantengroei op een 
daktuin.

Harttorf is een product dat zich over een periode van 1,5 miljoen jaar heeft gevormd uit o.a. planten- en 
dierenresten in combinatie met andere sedimenten, met name overwegend kleine kleideeltjes op de bodem van 
een kratermeer. In deze periode is door chemische-mineralogische processen een relatief vast gesteente 
ontstaan te weten ‘Messeler Kleileisteen’.

Eind 19de eeuw is er begonnen met het afgraven van deze laag ‘Messeler Kleileisteen’ om doormiddel van het 
smeltproces de kleileisteen technisch vloeibaar te maken en hieruit ruwe olie te winnen.

Voordat de kleileisteen aan dit proces werd blootgesteld werden de korrels kleiner dan 20 mm uitgezeefd en 
opgevangen. Zo ontstond er een stortberg die hedendaags wordt afgegraven. Uit deze stortberg wordt harde turf 
(Harttorf) gewonnen. Deze harde turf bevat in gewonnen toestand ± 40% water, 35% kleimineralen en 25% 
organische substantie. Door deze samenstelling is dit de ideale organische toevoeging voor het substraat. 
Vanwege de harde samenstelling van het materiaal beschikt deze over een zeer lange periode van afgifte 
organisch materialen.

Nadat de kleileisteen was blootgesteld aan het smeltproces is hiervan het rest product opgevangen. Het materiaal 
dat hieruit ontstaat is Porlith. Porlith is sterk hygroscopisch (wateraantrekkend) en is in staat water op te nemen. 
De watercapaciteit kan na menging wel 35% bedragen.

Doordat het Porlith het water tot zich neemt blijven de holle ruimtes (zuurstof) in de leeflaag intact welk benodigd 
is voor de beplanting.

Gemiddeld brengen wij op het parkeerdak 320 mm mineraal substraat aan ter plaatse van de plantvakken. Bij de 
bomen zal het substraat oplopen tot + 800 mm. De totale hoeveelheid substraat op het dak bedraagt 330 m3, de 
totale waterberging in dit minerale substraat bedraagt 115,50 m3 hemelwater.

Als we op jaarbasis kijken dan zal het minerale substraat met een laagdikte van 320 mm volgens de FLL 
(richtlijnen daktuinen) 70% van de jaarlijkse neerslag bergen. Ter plaatse van de bomen waar de laagdikte 
oploopt tot gemiddeld 800 mm zal dit 90% van de jaarlijkse neerslag zijn. Dit is nog exclusief de extra 
waterberging welk wij realiseren m.b.v. de drainage-Zbufferlaag.

Sedum-Zkruidendak:
Op het hogere dak realiseren wij een SedumZ-kruidendak. Dit Sedum-Zkruidendak wordt eveneens opgebouwd 
m.b.v. een drainage-Zbufferlaag en een leeflaag t.b.v. de beplanting.

De drainage-Zbufferlaag zal een laagdikte hebben van ± 60 mm waardoor deze instaat is 6,05 m3 hemelwater te 
bergen. De leeflaag van de Sedum-Zkruiden zal een laagdikte hebben van ± 80 mm, de totale waterberging
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hiervan is 17,60 m3 hemelwater, De totale waterberging op jaarbasis bedraagt 50% van de jaarlijkse neerslag 
exd. de drainage-/bufferlaag.

Totale waterberging project:
Op het parkeerdak bergen wij in totaal 20,20 m2 (drainage-/bufferlaag) + 115,50 m3 (substraat) = 135,70 m3 
hemelwater. Ter plaatse van het Sedum-/kruidendak is deze waterberging 6,05 m3 (drainage-/bufferlaag) + 17,60 
m3 (substraat) = 23,65 m3 hemelwater.

De totale waterberging op de diverse daken van het project Silva Haarlem bedraagt 159,35 m3 hemelwater.


