
G ro e n e
d a ke n
zijn de
t o eko m s t
Koffiepauze in een
duingebied op 14 meter
hoogte? Dat is straks
het nieuwe normaal.
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We g met die lege daken! Dit is
voor Amsterdam de toekomst

B
ovenop het nieuwe woonge-
bouw Groenmarkt, aan de
Amsterdamse Singelgracht,
groeien de dennenbomen
nu al scheef. Alsof ze al de-
cennia aan de rand van de

duinen met de wind meebuigen. Maar…
ze zijn toch pas kortgeleden geplant?
Landschapsarchitect Harro de Jong, ont-
werper van dit daklandschap, grinnikt.
„We hebben al jaren geleden met de kwe-
ker afgesproken dat we voor deze plek
scheve bomen wilden.”

Groenmarkt is de nieuwe loot aan de
stam van de groene daken. Bovenop dit
fraaie complex van koopwoningen en so-
ciale huur in de binnenstad, op veertien
meter hoogte, hebben architecten Ronald
Janssen, Bastiaan Jongerius en land-
schapsarchitect Harro de Jong een duin-
landschap gemaakt. In de grond van an-

GROENE�DAKEN

Steeds meer daken in de stad worden groen, met voorzieningen om er fijn te kunnen zitten. Het dak
wordt niet langer gezien als kostenpost, maar als iets dat waarde toevoegt. Door�Tracy�Metz

derhalve meter diep staan behalve de
zwarte dennen het bekende helmgras en
inheemse duinplanten zoals zwarte
toorts, hemelsleutel en het zeldzame
kruisbladgentiaan. Onder dat dikke pak
zand liggen leidingen voor ventilatie en
kunststoffen kratten die regenwater op-
vangen, waarmee het riool wordt ontzien
én de planten van water worden voor-
zien. En, anders dan in de duinen: er staat
een zwembad van zeventien meter lang.
„Wij zijn van de natuur-realistische in-
valshoek”, zegt De Jong. „Wat we op het
maaiveld afnemen door te bouwen, bren-
gen we terug in de lucht.”

Trendsettend aan de Groenmarkt is dat
het daklandschap geen toevoeging ach-
teraf is, maar van meet af aan onderdeel
van het ontwerp geweest is. Het bijzon-
dere is dat het gewoon wordt.
„De daken vormen het grootste braaklig-

gende terrein van onze stad”, zegt Alex
van der Meer, mede-oprichter van het
Amsterdamse ROEF Festival dat sinds vijf
jaar de daken van de stad viert. „Alleen al
in Amsterdam is dat een gebied van maar
liefst 12 vierkante kilometer groot, ruim
25 keer het Vondelpark.” Rotterdam, dat
door de Wederopbouw nog veel meer
grote, moderne gebouwen heeft, kent
een potentieel daken-areaal van 18,5 vier-
kante klometer, en viert dat elk jaar met
de Rotterdamse Dakendagen. Directeur
Léon van Geest zegt met een vleugje
goedgemutste jaloezie: „Rotterdam heeft
meer ruimte op de daken, Amsterdam
heeft meer geld.”

Van der Meer noemt drie redenen de
daken beter te benutten. De vegetatie
draagt bij aan het tegengaan van klimaat-
verandering (bijvoorbeeld door regen op
te vangen) en het bevorderen van biodi-

versiteit. Zonnepanelen voorzien de stad
van duurzame energie. En ze zijn een fij-
ne plek om aan de stadse drukte te ont-
spannen; in pre- en post-corona tijden.
„Met het festival trekken wij mensen de
daken op. Om met de voetbalprofessor te
spreken: je gaat het pas zien als je het
door hebt.”

ROEF werkt samen met de stichting
Rooftop Revolution. Die ondersteunt
overheden bij hun klimaatambities, advi-
seert gebouweigenaren – waaronder wo-
ningbouwcorporaties, die heel veel daken
in bezit hebben – en helpt ‘d a k l oze’ e i ge -
naren hun uitzicht te verbeteren. „Sinds
de start in 2016 in Amsterdam hebben we
aan meer dan honderd daken gewerkt”,
zegt directeur Jan Henk Tiggelaar. „In-
middels heeft de revolutie zich uitgebreid
naar negen steden in Nederland.”
Rooftop Revolution werkt ook samen met

Straks is
z o’n zwart
bitumen dak
waar je niks
mee doet net
zo not done
als roken

Alex�van�der�Meer

ROEF�Festival

Getransformeerde�daken�in�Amsterdam
Groententuinen,�kassen,�een�Trabant�en�‘dansende�bomen’

Enkele�geslaagde�voor-
beelden�van�nieuwe�da-
ken�in�de�stad:

B.Amsterdam,
A�m�s�t�e�r�d�a�m�-We�s�t
Het�oude�IBM-gebouw,
nu�een�startup�hub,�heeft
een�reusachtig�plat�dak
dat�in�een�groot�‘eetbaar
dakpark’ is�getransfor-
meerd,�met�een�groenten-
en�kruidentuin,�een�water-
bassin�en�twee�jeu�de
boules-banen.�Er�is�een
terras,�aparte�zitjes,�een
houten�gebouwtje�met
een�bar�erin�en… ve�r�s�c�h�o�-
len�tussen�het�groen�een
badkuip�en�een�Trabant.
De�groenten�en�fruit�wor-
den�gebruikt�in�het�dak-
restaurant�Bureau.

ZOKU,�Weesperstraat
In�de�bovenste�etages�van
een�kantoorknoeperd�uit
1960,�het�Metropoolge-
bouw�aan�de�Wees-
perstraat,�zetelt�sinds
2016�Zoku,�een�innovatief
concept�voor�short-stay
appartementen�voor�een

internationale�clientèle,
werkplekken,�vergader-
locatie�en�restaurant.�Je
komt�binnen�via�een�serie
zeshoekige�kassen�met
groene�buitenruimte�aan
weerszijden.�Roof�service
is�the�new�room�service!

De�Boel,�Buitenveldert
Dit�kantoorgebouw�uit
1964�aan�de�Zuidas�is
door�architect�Hans�van
Heeswijk�verbouwd�tot
144�huurappartementen
en�10�penthouses.�Het
‘b�l�a�u�w�g�ro�e�n�e’p�o�l�d�e�rd�a�k
vangt�water�op,�waarmee
het�helpt�voorkomen�dat
het�riool�tijdens�zware�bui-
en�overloopt.�Bewoners
kunnen�er�elkaar�ontmoe-
ten�en�zelf�een�feestje�of
een�borrel�geven.�Van
Heeswijk:�„Een�belangrij-
ke�inspiratie�voor�de�com-
binatie�van�terras,�vaste
meubels,�groen,�grassen
en�bomen�was�de�High
Line in�New�York.”

Capital�C,�Weesperplein
De�voormalige�Diamant-

beurs�uit�1911�heeft�bij�de
transformatie�tot�cultuur-
gebouw�Capital�C�geen
groen�dak�gekregen,
maar�een�glazen�dak.
Dankzij�dit�spetterende�en
veelbekroonde�ontwerp
van�het�Amsterdamse�bu-
reau�ZJA�ontstond�een
event�spacewaar�onder
normale�omstandigheden
een�paar�honderd�mensen
bij�elkaar�kunnen�komen.

DakKas,�Haarlem
Bovenop�een�parkeerga-
rage�in�Haarlem�hebben
ondernemers�Dennis�de
Waart�en�Jeroen�Spek�na
een�lange�strijd�met�de�ge-
meente�een�kas�mogen
neerzetten�met�daarin�een
rooftop�restauranten�bui-
ten-terrassen.�De�strepen
van�de�parkeervakken�zijn
op�het�asfalt�nog�te�zien.
Eind�vorig�jaar�zijn�daar
vier�‘dansende�bomen’
neergezet,�die�niet�in�een
zware�bak�met�aarde�staan
maar�met�een�kleine�kluit�in
een�hangende�constructie
meedeinen�met�de�wind.

Links:�Duinlandschap�met�zwembad�op�14�meter�hoogte,
op�het�dak�van�het�nieuwe�woongebouw�de�Groenmarkt�aan
de�Singelgracht (artist�impression).�Rechtsboven:�een�g�ro�o�t
kantoor�uit�de�jaren�60�aan�de�Zuidas�(De�Boel) is�tot
appartementen�verbouwd,�met�een�daktuin�voor�de�bewoners.
Onder:�het�dak�van�de�HvA�aan�de�Wibautstraat is�niet
alleen�toegankelijk�voor�studenten,�er�worden�ook�met�Euro-
pese�subsidie�proeven�gedaan�met�het�verhogen�van�het
rendement�van�zonnepanelen.�BEELDEN�ROOFTOP�REVOLUTION

de gemeente Amsterdam, die – zeker on-
der het huidige linkse college – a m b it i e s
heeft met haar daken. In de Groe nvisie
2 02 0 -2 0 5 0 komen daken liefst 23 keer ter
sprake. Je kunt er ook subsidie voor krij-
gen. Voor de aanleg van een groen dak
kun je maximaal de helft van de kosten
krijgen – wel moet het dak ouder dan 5
jaar zijn. Een blauw-groen dak (waar dus
ook wateropvang in zit, het zogenoemde
‘p o ld e rd a k ’) moet minstens 200 vierkan-
te meter groot zijn. Bij nieuwbouw eist de
gemeente ook dat een gebouw zijn eigen
hemelwater opvangt en afvoert – hup het
riool in mag niet meer, nu het weer extre-
mer wordt en de regenbuien heftiger.

Technisch komt er ook heel wat bij kij-
ken. Voor een zogenoemd ‘n at u u rd a k ’,
een dak met veel beplanting, moet er een
laag substraat komen, met daaronder een
drainagesysteem met filtervlies, een wor-
telwerende laag en een waterkerende
laag; daaronder liggen de dakconstructie
en isolatie. En dan is er natuurlijk de
vraag van toegang en vluchtwegen: hoe
kom je er, en hoe kom je er bij nood weer
weg? En een vraag die VvE’s moesten op-
lossen: wie is bij lekkage aansprakelijk?

P ioniers
Lisa van Schagen is architect bij de Dak-
dokters, het bedrijf dat overal in het land
groene daken ontwerpt en aanlegt, en
ook het polderdak met wateropvang
heeft uitgevonden. Ze is aan de TU Delft
afgestudeerd op de vraag: waarom doen
we niet meer met onze daken? „O m d at

het altijd veel moeite kost”, zegt ze. „Ie -
mand moet de pionier zijn, iemand die
erin gelooft. Steeds meer zien eigenaren
en ontwikkelaars het dak niet alleen als
een kostenpost, maar als iets wat waarde
to e vo e g t .” Alex van der Meer gaat verder:
„Straks is zo’n zwart bitumen dak waar je
niks mee doet, net zo not done als roken.
Een teken van creatieve armoede.”

Van Schagen noemt het voorbeeld van
het hotel- en zalencomplex CASA400 in
Amsterdam-Oost. „Het dakterras wordt
voor het hotel geëxploiteerd, waardoor
het binnen no time de investering eruit
h a d .” Ook in de binnenstad hebben Hotel
W en de besloten club Soho House veel
geld gestopt in het realiseren van zwem-
baden op het dak. Dat van Hotel W is smal
maar i n s ta g ra m m a b l e , met uitzicht op het
Koninklijk Paleis en het beeld van Atlas
die de wereld op zijn schouders torst.

De wens van de gemeente om de daken
beter te benutten is oprecht, zegt Van
Schagen. Het platte dak van het stadhuis
ligt vol met zonnepanelen, en het streven
is om er in 2022 alleen al op gemeentelij-
ke gebouwen een miljoen te plaatsen.
Maar de regels worden te star toegepast,
zegt ze. „Wij hebben een grote daktuin
van 300 vierkante meter ontworpen voor
een particulier, die daar veel geld in stopt.
Hij krijgt een mooie daktuin, de stad
krijgt er waterberging, groen en biodiver-
siteit voor terug. Een saunagebouwtje er-
op van 12 vierkante meter, dat niemand
vanaf de straat kan zien, mag niet. Want
‘dat zijn de regels’. Dan denk ik: gemeen-

te, joh, kijk naar je langete r m i j n - b e l a ng
met je daken. Je moet met zo’n particulier
toch blij zijn?”

Internationaal momentum
Het gebruik van daken krijgt inmiddels
ook internationaal momentum. Met
steun uit het Europese cultuurfonds ‘C re -
ative Europe’ riepen afgelopen najaar ne-
gen steden uit acht landen het ECRN in
het leven, het European Creative Rooftop
Network. Deelnemers zijn Amsterdam en
Rotterdam, Faro, Barcelona, Nicosia, Ant-
werpen, Chemnitz, Gotenburg en Belfast.
Alex van der Meer: „Hiermee kunnen we
bijvoorbeeld een jonge ambassadeur aan-
stellen en samenwerkingen met kunste-
naars opzetten. We gaan ook een interna-
tionale Daken-kansenkaart maken, waar-
mee we de EU uitdagen om beleid voor
daken te maken.”

Er is ook subsidie voor blauw-groene
daken uit Europa, via het project RESILIO
in Amsterdam. In het kader daarvan kon
de Hogeschool van Amsterdam (HvA) een
groen dak maken op een van zijn gebou-
wen aan de Wibautstraat, het Benno
Premselahuis. „De tuin is nu behalve een
prettige plek, ook een onderzoekslocatie
voor de school én voor de stad”, vertelt
Jan Henk Tigelaar van Rooftop Revoluti-
on. „Er zijn vier plots van elk 12 vierkante
m e te r, met elk een zonnepaneel. Ze gaan
kijken wat je daar onder moet leggen om
tot het beste rendement te komen – w it
grind bijvoorbeeld, of juist groen. Hier-
mee helpt de HvA de stad onderzoeken

wat erbij komt kijken om de geplande
10.000 vierkante meter aan blauw-groe-
ne daken aan te leggen op corporatiewo-
ningen en particuliere woningen.”

Dat gebouw van de HvA ligt aan wat nu
de Knowledge Mile heet, een samenwer-
king van verschillende onderwijs- en cul-
turele instellingen aan dit stuk van de
Weesperstraat en de Wibautstraat, ooit
‘de lelijkste straat van Amsterdam’ ge -
noemd. ROEF en Rooftop Revolution dro-
men ervan om hier een dakpark te ma-
ken, waarbij je met luchtbruggen van dak
naar dak naar dak kunt hoppen. Tigelaar:
„Dit lijkt ons een prachtig cadeau aan
Amsterdam, als dat in 2025 zijn 750-jarig
bestaan viert.”

Nat u u r i n c l u s i e f
We zien nu steeds beter dat een gebouw
een vijfde gevel heeft: het dak; en dat je
daar vaak iets mee kunt. Volgens land-
schapsarchitect Harro de Jong is de be-
langrijkste huidige trend, en dat is echt
iets van de laatste jaren, nat uur-
inclusivite it. Een waterbufferend land-
schap op het dak, groene gevels, vogels
en vleermuizen die in de gevels wonen –
een appartementengebouw voor mens,
plant en dier. „Het gaat over het integre-
ren van de natuur in onze dagelijkse leef-
omgeving. De biodiversiteit ligt in de stad
inmiddels al vaak hoger dan op het omlig-
gende platteland. Dat is nu nog per onge-
luk, maar wat als we ons best gaan doen?
Daar is dit gebouw aan de Groenmarkt
een pleidooi voor.”

De
o nt we r p e rs
dromen ervan
een dakpark
te maken,
waarbij je met
l u c ht b r u g ge n
van dak naar
dak naar dak
kunt hoppen


