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Het nieuwe bouwen 
is slim bouwen

“Kennis, creativiteit en innovatie zitten vooral  
bij de ondernemers zelf”, zegt Hans Oranje van  
het gelijknamige amoveer- (lees: sloop)bedrijf.  
De traditionele vorm van bouwen gaat hier  
volledig aan voorbij. Hier bepaalt de bestekschrijver 
wat deze ondernemers moeten gaan doen. Fout!”
Het nieuwe bouwen gaat uit van gelijkwaardigheid 
van alle bouwpartners binnen een (keten)samen-
werkingsproject. Ze zitten gezamenlijk om tafel, 
overleggen over de juiste aanpak, beslissen 
gezamenlijk over het bouwproces, en lopen  
zelf de financiële risico’s. De partners binnen 
Cirkelstad zijn naast Oranje onder meer woning-
corporatie Woonbron, betonproducent Holcim, 
re-integratie bedrijf Robedrijf en grootstedelijk 
hovenier Van der Tol. Zij opereren als één ontwikkel-
machine die uiteenlopende projecten aan kan.
Co-Green werkt op een iets andere manier,  
en blijft (vooralsnog) beperkt tot één project.  

De belangrijkste partners naast Oranje zijn de 
woningstichting Eigen Haard, bouwer Era Contour en 
KOW-architecten. Zij werken samen met co-creators, 
onder wie Van der Tol, die vanaf de bestekfase 
volledig verantwoordelijk zijn voor hun deel  
binnen het project, ook financieel.
“Bestekken leiden vooral tot gesteggel en rechts-
zaken”, weet Oranje. “Maar betrek je de bouwpartners 
zelf op basis van hun deskundigheid bij een project, 
dan verloopt het proces veel gesmeerder en met veel 
minder faalkosten. Doordat je gezamenlijk om tafel 
zit, kom je problemen eerder tegen en kan je ze van 
tevoren ondervangen. Dit maakt dat het nieuwe 
bouwen veel duurzamer kan worden uitgevoerd, 
zonder dat het ook echt duurder wordt.”
Uitgangspunt van de projecten van zowel Cirkelstad 
als Co-Green is dan ook ‘kostenneutraal klimaat-
neutraal’. Met social return als extra kers op de taart. 
Oranje: “Wij vragen ons af wat we terug kunnen 
doen voor de wijk waar we bouwen. Bijvoorbeeld 
door bij de bouw mensen uit de wijk met een 
afstand tot de arbeidsmarkt in te schakelen,  
zodat ze werkervaring kunnen opdoen.”
Volgens Oranje is het nieuwe bouwen vooral een 
vorm van slim bouwen: “Deze aanpak is eigenlijk zó 
logisch, dat je je afvraagt waarom we er niet eerder 
mee zijn begonnen. Maar dat heeft volgens mij te 
maken met vertrouwen. Je moet bijvoorbeeld inzicht 
durven geven in je offerte en je verdienmodel. Dat is 
een stap die voor veel partijen maar moeilijk te 
maken is.”
Wat bepaalt nu dat er toekomst is voor deze aanpak? 
Oranje: “De prijs is nog altijd bepalend. Cirkelstad 
en Go-Green werken klimaatneutraal kostenneutraal, 
en de projecten lopen fantastisch. Dus concludeer 
zelf maar.”

Meer weten? Zie ook www.co-green.nl 
en www.rotterdamcirkelstad.nl

Het traditionele bouwen is dood, leve het nieuwe bouwen! Nieuwsgierig 
naar het hoe en wat? Vraag het Hans Oranje voor een enthousiast verhaal 
over de voordelen van ketensamenwerking. Zoals in Rotterdam Cirkelstad, 
of het even innovatieve Amsterdamse samenwerkingsverband Co-Green.

Door goed samen te werken, 
bouwen de partijen 
kostenneutraal klimaatneutraal

togheter
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Project
In de Amsterdamse wijk  
Overtoomse Veld verrijzen  
tussen nu en 2017 op de plek  
van 352 voormalige sociale 
huurwoningen en 8 bedrijfs-
ruimten 470 klimaatneutrale 
nieuwbouwwoningen en enkele 
wijkgebonden bedrijfsruimten. 
Nog spannender is de manier 
waarop deze nieuwbouw tot 
stand komt: ketensamenwerking.

Klimaat- en kostenneutraal, dat willen we toch allemaal?

De Amsterdamse woningstichting Eigen Haard 
loopt in de dagelijkse bedrijfsvoering regel-
matig aan tegen – om het zo maar te zeggen  
– ‘enerverende uitdagingen’. Het leefbaar 
houden van de wijken, bijvoorbeeld.  
Of voldoen aan de wens van de gemeente  
om toch vooral klimaatneutraal te bouwen.  
Maar let op: het is crisis, en het mag  
allemaal niets extra kosten. Tel hierbij op 
dat Overtoomse Veld zogezegd ‘Vogelaarwijk 
nummer één’ is, en de uitdaging is compleet.
Jurgen van de Laarschot wordt als Senior 
Projectontwikkelaar bij Eigen Haard geacht 
beroepsmatig zijn hoofd te breken over  
dit soort kwesties. En met oplossingen te  
komen, natuurlijk. “We wisten al dat hogere 
ambities doorgaans hogere investeringen 

vragen”, zegt hij. “Klimaatneutraal bouwen 
bijvoorbeeld, kost per woning ongeveer 
18.000 euro extra. De uitdaging was dus 
kostenneutraal klimaatneutraal. Maar hoe?”
Het antwoord werd gevonden in een andere 
vorm van het traditionele bouwen, waarbij 
een opdrachtgever een aannemer inhuurt die 
de klus voor een bepaald bedrag klaart en 
hierbij diverse onderaannemers inschakelt. 
Van de Laarschot: “Deze aanpak gaat 
gepaard met gemiddeld 10 tot 15 procent 
faalkosten. Als je die weet te beperken,  
kunnen we voor hetzelfde geld duurzaam 
bouwen. We hebben daarom een uitvraag 
gedaan onder aannemers, slopers en  
architecten om gezamenlijk met een 
bouwvisie te komen op klimaat neutraal 

Stadstuin
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bouwen, het leefbaar houden van de  
wijken en kostenbeperking.” Zo is Co-Green 
ontstaan, een samen werkingsverband tussen 
Eigen Haard, de ontwikkelende bouwer  
Era Contour, KOW-architecten en amoveerder 
(lees: sloper) Oranje. “Zeven samenwerkings-
verbanden hebben hun visie ingediend.  
Maar omdat deze drie bedrijven al eerder  
zo hebben samengewerkt, kwamen zij met  
de meest integrale aanpak. ” Binnen Co-Green 
(www.co-green.nl) werken de partners samen 
op basis van gelijkwaardig heid. “Het is een 
kwestie van elkaar vertrouwen en over de 
eigen schutting heen durven kijken”, aldus 
Van de Laarschot. “De partijen overleggen 
over de beste mogelijke manier van werken 
en beslissen daar ook gezamenlijk over.  

Ze dragen samen verantwoordelijkheid, ook 
financieel. Maakt één partij een fout, dan 
merken ze dat alle vier in hun portemonnee.”
In het project Stadstuin Overtoom in  
Overtoomse Veld gaat het om de bouw  
van zes in carrévorm gebouwde gesloten 
bouwblokken met voor elke woning zijn 
eigen buitenruimte. Binnen de carrés gaat 
het om een semi-openbare, en buiten  
de complexen openbare tuinen. De verant-
woordelijkheid voor de tuinen binnen de 
bouwblokken is in handen gegeven van 
co-creator Van der Tol die als hovenier niet 
alleen de aanleg verzorgt, maar binnen  
het samenwerkingsverband tevens meedenkt 
over een klimaatneutrale invulling hiervan 
en zo min mogelijk onderhoudskosten.  

Ook niet onbelangrijk: Van der Tol huurt  
bij de werkzaamheden mensen uit de wijk in 
met een afstand tot de arbeidsmarkt, zodat 
zij werkervaring kunnen opdoen. Ook social 
return is namelijk een van de meerwaarden 
van Co-Green. Van de Laarschot: “Het is een 
spannende tijd omdat we veel tegelijk willen 
bereiken, maar ook omdat de verwachtingen 
hoog zijn. Daarom zijn we tot op heden 
terughoudend geweest in het naar buiten 
treden met onze aanpak en met dit project. 
Maar ik weet zeker dat we kunnen waarmaken  
wat we beloven. Dat we onlangs nog 
genomineerd zijn en als goede tweede zijn 
geëindigd voor de Dubo-Award 2012 voor 
duurzaam bouwen, sterkt ons alleen maar  
in deze gedachte.”

Met het nieuwe bouwen vergen 
hogere ambities doorgaans  
geen hogere investeringen

Klimaat- en kostenneutraal, dat willen we toch allemaal?

Artist impression Stadstuin Overtoom
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Van der Tol sponsort Corporatietriatlon

Groen, groener, 
nieuwbouw

Innovatief 
vaste-plantenconcept

Vaste planten zijn vanwege hun vermeende 
grote onderhoudsgevoeligheid nagenoeg  
uit de openbare ruimte verdwenen. Griffioen 
heeft zich ten doel gesteld deze planten 
terug te brengen. Hij doet dit met een 
ingenieus concept dat steunt op een goede 
grondbewerking gevolgd door de verwerking 
van een bodemverbeteraar die elke grond-
soort geschikt maakt voor vaste planten. 
Aansluitend worden relatief grote vaste 
planten geplaatst (potmaat P11) volgens 
een vast beplantingsplan van acht stuks  
per vierkante meter.
Als gevolg van deze aanpak zijn de planten 
aan het begin van het seizoen geneigd een 
forse groeispurt in te zetten. Na het eerste 
groeiseizoen echter (maart/april) worden  
ze tot op de grond gehakseld. Het gevolg  
is dat de planten in de periode daarna veel 
bladvolume gaan creëren (waardoor onkruid 
geen kans krijgt) en vrijwel de hele zomer 
blijven bloeien. In het volgende voorjaar 
herhaalt deze aanpak zich opnieuw.

De jaarlijkse Corporatietriatlon was ook 
dit jaar weer een groot succes. In totaal 
82 medewerkers van woningcorporaties 
gingen van start in de triatlon of duatlon. 
Van der Tol trad op als sponsor van het 
evenement in en rond het Kralingse Bos. 

Op de Facebook-site van Van der Tol 
(http://www.facebook.com/ 
VanderTolbv) is een filmpje te zien  
over de Corporatietriatlon.

De vestiging van Van der Tol  
in Berkel & Rodenrijs wordt  
uitgebreid met een duurzame  
en geheel groene loods. 

De opslagloods voor machines en materieel  
wordt 30 x 6 meter groot en voorziet dankzij  
de zonnepanelen in zijn eigen energie behoefte.  
Om niet de hele dag afhankelijk te zijn van 
kunstlicht, komen er op het dak tevens enkele 
lichtstraten. De loods is ontworpen door 
architect René Kuin uit Soesterberg.  
Zijn opdracht was een duurzame oplossing  
te zoeken die aansluit bij de werkzaamheden  
van Van der Tol. Zoals bekend is Van der Tol  
voorloper in het toepassen van groendaken,  
energiedaken en groengevels.

Van der Tol is een van de  
hoveniers binnen een select 
gezelschap dat het nieuwe 
innovatieve vaste-planten-
concept van kweker en 
 leveran cier Bert Griffioen  
uitrolt. Het concept rekent  
af met de mythe dat vaste 
planten veel onderhoud vergen. 
Het resultaat is kleurrijk  
groen met meer ecologische 
waarde en biodiversiteit. 



Column

Pittige tante
Annemieke Langendoen

In de planten- en dierenwereld is samenwerken  
heel gewoon. Je ziet het dagelijks om je heen: 
de poetsvis poetst de huid van andere vissen,  
de hommel en de bij zorgen voor bestuiving van 
de bloemen en de mierenkolonie is alleen veilig 
als alle mieren samenwerken.
Ook voor mensen is samenwerken belangrijk. 
Onlangs was ik op een afgerond project dat  
tot stand was gekomen via een samenwerkings-
verband tussen opdrachtgevers, architecten, 
gemeenten, Van der Tol en Hollandsgroen.  
Die samenwerking was noodzakelijk om te  
komen tot een goed en aansprekend eindresultaat.  
Dat is gelukt, zo werd me die dag duidelijk bij 
een toevallige ontmoeting met een bewoonster.
Enthousiast begon ze te vertellen hoe blij ze was 
met het mooie nieuwe terrein. Bovendien wist 
ze heel slim de andere bewoners ervan te 
weerhouden begonia’s en afrikaantjes in de tuin 
te planten. Want, zo hield ze hen voor: ‘Het is 
een beschermd ontwerp en de ontwerper van  
dit terrein is een pittige tante die dat beslist 
niet zal goedkeuren en daar wil je geen 
meningsverschil mee’. Kortom ik was ‘een 
moordwijf’. Voor de goede orde: zij en ik hadden 
elkaar nooit eerder ontmoet. Dus wat zeg je dan 
op zo’n relaas? Achteraf bedacht ik dat ik beter 
háár een moordwijf had kunnen noemen: nooit 
betrokken geweest bij de tuinplannen, maar wel 
inzicht hebben in wat hier wel en niet tot z’n 
recht komt; dat bewaken met alle passie die  
in haar zit; en een samenwerking met mij 
suggereren die nooit aan de orde is geweest. 
Wat mij betreft is die samenwerking met terug-  
werkende kracht begonnen en geformaliseerd.
Ik denk dat een samenwerking achteraf 
misschien even belangrijk is als een samen-
werking voorafgaand en tijdens een project. 
Juist de continuïteit in de toekomst is belangrijk 
en een goede samenwerking is dan erg prettig: 
iemand die de uitgangspunten bewaakt en in 
geval van nood jou weet te vinden. Misschien 
wat vreemd, maar hierbij mijn compliment 
alsnog aan die mevrouw retour.

Annemieke Langendoen,
ontwerper bij Hollandsgroen
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Duurzaam, herontwikkeling, 
energie, creativiteit.  
De verbin ding van deze  
woorden stond centraal  
bij Zuidpark, het vernieuwde 
kantorencomplex in Amsterdam 
met de grootste dakmoestuin 
van Europa. Van der Tol  
was nauw betrokken bij dit  
project, en organiseert hier 
nu drie studiemiddagen met  
als onderwerp De Nieuwe 
gemeenschappelijke tuin. 

Studiemiddag De nieuwe 
gemeenschappelijke tuin

Goede opkomst, 
goede gesprekken
Toegegeven, de naam suggereert anders, 
maar de vakbeurs Dag van de openbare 
ruimte in de Expo te Houten duurde twee 
dagen: 10 en 11 oktober jongstleden.  
Van der Tol was erbij en was prominent 
aanwezig. De stand stond geheel in het 

teken van de drie hoofdthema’s van  
de beurs: urban farming, biodiversiteit  
en ecologie. De opkomst was goed; net  
zoals de gesprekken die op de beursvloer 
werden gevoerd.

Van der Tol heeft voor maandag 19 en  
de dinsdagen 20 en 27 november bijeen-
komsten voorbereid met interessante 
gastsprekers. Onderwerpen zijn onder meer 
duurzaamheid, leefbaarheid (in de wijk) en 
de ecologische aanleg en beheer van tuinen. 
Tijdens de pauze worden rondleidingen 
verzorgd over de dakmoestuin van Zuidpark.

De bijeenkomsten starten om 12.30 uur met 
een lunchbuffet en eindigen rond 17.00 uur 
met een netwerkborrel. De bijeenkomsten 
over De nieuwe gemeenschappelijke  
tuin vinden plaats in Bedrijvencomplex 
Zuidpark te Amsterdam. Belangstellenden 
kunnen zich nog altijd aanmelden via  
www.vandertolbv.nl/inschrijven
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Project

De intensive care-afdeling van het UMC Utrecht biedt de patiënten behalve goede zorg 
ook een flinke portie rust en natuur. Inclusief uitzicht op tuinen zoals ze die ook thuis 
zouden kunnen hebben. Wie het niet weet, zou nooit vermoeden dat we ons hier op  
het dak van een ziekenhuis bevinden.

Intensive rust en natuur

Mensen die vanaf hun werkplek uitzicht  
hebben op groen, presteren beter. Mensen  
die vanuit hun ziekbed zicht hebben op groen, 
herstellen sneller. Diverse onderzoeken onder-
schrijven de heilzame werking van bomen, 
struiken en planten steeds weer. “Wij hebben 
er zelf geen bewijzen voor”, zegt locatie-
manager Meggie Peters van het Intensive Care 
Centrum UMC Utrecht, “maar we hebben er 
ook geen onderzoek naar gedaan. Wat we wel 
weten is dat we met onze aanpak de gevolgen 
van delier bij onze patiënten fors hebben  
kunnen terugdringen.”
Wat is het geval? Ongeveer drie jaar geleden 
heeft het UMC Utrecht de drie afzonderlijke  
IC-units samen gebracht in één nieuw  
IC-centrum op het dak van het bestaande  
gebouw. De inrichting is geheel bedacht  

vanuit de wens van de patiënt, diens  
familie en de overige gebruikers. Daarom  
zijn er eenpersoonskamers voor de patiënten  
bijvoorbeeld, met heel veel daglicht. Moderne 
werkplekken voor het personeel, eveneens met 
veel licht. Een prachtig familiecentrum met 
een gemeenschappelijke familiekamer en zes 
familieverblijfskamers. En niet te vergeten: 
uitzicht vanuit alle patiëntenkamers op een  
van de vier uitermate huiselijk ogende  
binnentuinen. 

Seizoenen
“Vanuit de visie dat daglicht en het meemaken 
van de seizoenen belangrijk zijn voor het wel-
zijn van de patiënt, hebben we gekozen voor 
vier binnentuinen”, aldus Peters. “Dit vonden 
we dermate belangrijk, dat we hiervoor ruimte 

UMC Utrecht
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hebben opgeofferd die we ook heel goed 
voor andere ruimtes hadden kunnen  
gebruiken.” De daktuinen zijn gerealiseerd 
door Leven op Daken, een samenwerkings-
verband tussen dakbedekkingsbedrijf  
Mastum Daksystemen en grootstedelijk  
hovenier Van der Tol. In één tuin staat  
een kasje, in een andere een oudhollands 
houten toilet inclusief uitgezaagd hartje  
in de voordeur, en heeft de derde een 
pergola. In de vierde staan kunstzinnige 
brieven bussen, maar aan deze tuin grenzen 

Hoe ons dit is gelukt? Nou door een thuis-
gevoel te creëren en rust en natuur te bieden.  
Daarom is bijvoorbeeld veel hout gebruikt 
in de kasten op de kamers, en hebben we 
schemer lampjes opgehangen naast de bedden  
terwijl die vanuit zorgoogpunt eigenlijk 
helemaal niet nodig zijn. Maar ze helpen wel 
bij de aanpak van ‘delier’ doordat de patiënten 
sneller een oriëntatie krijgen in tijd en plaats. 
Collega’s uit zorginstellingen in het hele land 
komen nog steeds hier naartoe om met eigen 
ogen te zien hoe wij het hebben aangepakt.”

geen patiëntenkamers. Deze inrichting moet de 
herkenbaarheid en daarmee het thuisgevoel van 
de IC-patiënten versterken. Hiermee zijn we  
terug bij wat Peters hierboven aanhaalde: delier, 
oftewel acute verwardheid. Peters: “Dat is echt 
een groot probleem in heel Nederland, en kan  
bij niet tijdige herkenning de patiënt onnodig  
en ernstig ziek maken. Delier treedt op als gevolg 
van lichamelijk lijden en is niet te voorkomen.  
Maar je kunt de duur ervan wel verkorten.  
En daar zijn wij heel goed in geslaagd, zo blijkt 
uit een promotieonderzoek dat hier is uitgevoerd. 

De IC-patiënt heeft vanuit zijn bed uitzicht op 
de tuin en ervaart hierdoor een thuisgevoel
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V
isie Van der Tol

De toegevoegde waarde  
van meedenken
Nederland staat aan de  
vooravond van het nieuwe 
bouwen. Van der Tol heeft als 
bouwpartner een belangrijke 
toegevoegde waarde binnen 
de twee grootste van deze 
nieuwe samenwerkings-
verbanden.

Cirkelstad en Co-Green. Nieuwe namen  
voor innovatieve samenwerkingsverbanden. 
Maar het is vooral de subtitel van deze 
laatste die duidelijk maakt waar het eigenlijk 
over gaat: Makkers in de Bouw. Van der Tol  
is zo’n ‘makker’ in zowel Cirkelstad als 
Co-Green. Lees voor een goed begrip van 
deze vormen van ketensamenwerking de 
artikelen op de pagina’s 3 en 4-5 van dit 
blad. Op deze plek beperken we ons voor  
het gemak tot de opmerking dat ‘het nieuwe 
bouwen’ – anders dan ‘het traditionele 
bouwen’ – vooral uitgaat van samenwerking 
op basis van gelijkwaardigheid en  ver trouwen. 
De voor naamste ketenpartijen dragen het 
financiële risico van het project zelfs samen. 
Dat is nog niet eerder vertoond in de bouw - 
wereld, waar (hoofd)aannemers gewend zijn 
hun onderaannemers restrictief top-down 
aan te sturen.

Bewijzen
Wie zich wil aansluiten bij samenwerkings-
verbanden gericht op het nieuwe bouwen, 
moet zich op het gebied van duurzaam  
en sociaal ondernemen kunnen bewijzen  
en onderscheiden van collega-bedrijven.  
Van der Tol is hierin geslaagd, mede vanwege  
onze ervaring met het inschakelen van 

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt,  
en dat wordt beloond. Niet zozeer financieel, 
maar vooral in de vorm van waardering van 
ons vakmanschap. Van der Tol zit met de 
andere partijen al in de bestekfase van  
de projecten aan tafel en denkt niet alleen 
mee over werkwijzen en werkplanningen, 

maar ook over de te gebruiken materialen 
die we in de toekomst weer volledig kunnen 
hergebruiken. Ook dit draagt immers bij aan 
klimaatneutraal kostenneutraal.
Een simpele illustratie van het hier boven -
staande: in een van de projecten is gekozen 
voor plantenbakken aan de gevel die als 
balustrade dienen. Hier is al in de bestekfase 
gesproken over de vraag in welke fase van 
het bouwproces dit het beste kon gebeuren. 
Meer nog: Van der Tol dacht eveneens in  
de bestekfase al mee over de vraag hoe  
de constructie en uitwerking het beste  
kon plaatsvinden. Zoiets is ongekend.  

Bij het traditionele bouwen komt de 
hovenier doorgaans pas na afronding  
van de bouw aan bod. Door al tijdens het 
bouwproces zelf rekening te houden met  
de noodzakelijke randvoorwaarden van de 
hovenier, kunnen veel extra kosten achteraf 
worden bespaard.

Een bijkomend voordeel van het vroeg in de 
bouwfase betrekken van een hovenier is dat 
de aanvullende meerwaarde van deze partij 
al snel duidelijk wordt. Waar het nieuwe 
bouwen vooral bestaat uit ‘klimaatneutraal 
kostenneutraal’, met bijbehorende extra’s  
als biodiversiteit, leefbaarheid en duurzaam-
heid, kan een hovenier dit direct werkelijk 
zichtbaar en tastbaar maken!

Meer weten? Zie ook www.co-green.nl  
en www.rotterdamcirkelstad.nl 

Het nieuwe bouwen onder-
scheidt zich met duurzaam  
en sociaal ondernemen



Klimaatneutraal vergt vooral aandacht 
tijdens de bouw en de sloop van een 
gebouw. Dan creëren we namelijk de  
meeste CO2-uitstoot. Materialen hergebruiken 
vermindert de CO2-uitstoot, maar helemaal 
niet slopen en het totale gebouw her ge brui-
ken is natuurlijk nog milieuvriendelijker.
Dit was ook de reden voor vastgoedonder-
nemer en conceptontwikkelaar Jan Huijbregts 
om het voormalige V&D-hoofdkantoor aan  
de Amsterdamse Zuidas na het vertrek van  
de huurder om te bouwen tot een modern  
en open kantoorgebouw. Bestemd voor  
zowel grote als kleine maar bovenal 
duurzame ondernemingen. Het betreft dan 
ook bedrijven die óf duurzaamheid hoog in  
het vaandel voeren (zoals Makro, Yacht en 
Functie Mediair) óf die letterlijk duurzaam 

zijn (zoals de eerste volledig elektrische 
taxicentrale van het land). Duurzaam is ook 
het dak van het complex, waarop een van de 
jongste trends op het gebied van meervoudig 
ruimtegebruik terug te vinden is: stads-
landbouw. De stadsmoestuin beslaat  

maar liefst 3000 m2 en is aangelegd door  
de Leven op Daken-partners Van der Tol 
Hoveniers en Mastum Daksystemen.
Het dak dient diverse duurzame en sociale 

doelstellingen: een tuindersvereniging  
voor de Zuidpark-residenten, promotie  
van urban farming zodat ook andere partijen  
het gaan toepassen, en de inschakeling  
van Wajong-jongeren bij het onderhoud  
van de tuin. De (uiteraard biologisch 

geteelde) groenten worden verwerkt in  
de producten van de kantine van Zuidpark.
Vermeldenswaard is zeker ook het unieke 
daklekkagedetectiesysteem over de complete 
oppervlakte van 3.000 m2. Dit, gecombineerd 
met de beproefde Leven op Daken-dakopbouw 
en de verzekerde tienjarige garantie, maakt 
dat het Zuidparkcomplex nog lange tijd een 
bijdrage kan leveren aan het verkleinen van 
zijn eigen CO2-footprint.
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Trend

Het stadsmoestuin-dak dient  
diverse duurzame én sociale 
doelstellingen

De titel Grootste stads-
moestuin van Europa was al 
binnen. En bijna sleepte het 
duurzame bedrijvencomplex 
Zuidpark ook nog de Green 
Buiding Award 2012 binnen. 
Dit laatste bleef bij een  
overigens ook zeer eervolle 
nominatie. Van der Tol voelt 
zich als co-creator daarom 
nog altijd zeer vereerd.

De grootste stadsmoestuin  
van Europa



De Rotterdamse wijk Overschie biedt als voormalig veen-/
polderlandschap prachtige ecologische mogelijkheden.  
Als woonwijk daartegen, wat Overschie nu toch vooral is, 
brengt dit verleden enkele vervelende nadelen met zich mee. 
Woonstad Rotterdam heeft een duurzame oplossing gevonden.

“Met enige regelmaat lopen de binnen-
terreinen aan de Aalkeet- en Eskampstraat 
onder”, zegt coördinator Wijkbeheer  
Jacky Lusse van Woonstad Rotterdam, de 
 corporatie die eigenaar is van de woningen 
in Overschie. “Dat is een complex probleem, 
wat technisch lastig is op te lossen. 
Regelmatig moeten wij hierdoor de wandel-
paden opnieuw laten bestraten. Beton of 
een bult zand op het natte gedeelte brengt 
geen uitkomst, want dan krijg je elders  
last van het water.”
Lusse vond een andere oplossing. 
 Geïnspireerd door de Afrikaanse wadi’s 
bedacht ze “wat we hier in Rotterdam 
gewoon een vernattingszone noemen”.  
In nauw overleg met de ecoloog van 

hovenier en onderhoudspartner Van der Tol 
werd besloten het gebied juist iets te 
vergroten en uit te diepen, en tevens in  
te richten met Maaskeien en de juiste 
beplanting. “Zodat de indruk wordt gewekt 
dat de zone natuurlijk is ontstaan”, aldus 
Lusse. “Van der Tol heeft hier goed in 
geadviseerd, omdat we tevens rekening 
moesten houden met diverse randvoorwaarden. 
We wilden de garantie dat het probleem zou 
worden opgelost, maar het mocht bijvoor-
beeld ook niet zó gevaarlijk worden dat het 
gevaar op kan leveren voor kinderen.”
Bij de uitwerking van de plannen krijgt de 
vernattingszone straks nog een extra functie 
toebedeeld. Lusse: “Het was me al opgevallen 
dat in het gebied talloze insecten leven.  

De locatie en de zonnestand zijn kennelijk 
ideaal voor vlinders, bijen en andere 
insecten. Door gebruik te maken van 
speciale beplanting creëren we straks binnen 
de zone tevens een zogenoemd ‘bijenlint’ 
inclusief een ‘insectenhotel’. De invulling  
van het insectenhotel doen we samen met 
de buurtbewoners en de naast gelegen 

Afrikaanse wadi  
in Rotterdam

De klant

www.vandertolbv.nlDenkGroen

Daltonschool. Zo krijgt het gebied een 
duurzaam, educatief en leefbaar karakter 
waar de buurt zelf heeft meegewerkt aan  
de ontwikkeling.”
Lusse prijst de samenwerking die ze ook bij 
dit project weer had en heeft met Van der 
Tol. “Ik vind het belangrijk dat er naar mij 
als opdrachtgever wordt geluisterd en dat  

ik serieus wordt genomen. Van der Tol laat 
zijn opdrachtgevers in hun waarde, zonder 
hierbij concessies te doen aan de eigen 
deskundigheid. Ik mis bijvoorbeeld de 
ecologische kennis die Van der Tol wel heeft. 
Omdat we elkaar zo goed aanvullen, durf ik 
de uiteindelijke uitwerking met een gerust 
gevoel aan deze partner over te laten.”

Natte woonomgeving  
krijgt duurzaam, educatief  
en leefbaar karakter


