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Inhoud

Klanten van Leven op Daken krijgen meer waar 
voor hun geld, zo propageren wij al jaren. Eén 
aanspreekpunt, een uniek stappenplan, een 
verzekerde garantie op de totale dakopbouw, 
onafhankelijke kwaliteitscontrole door BDA 
Dakadvies….

Be good and tell it, luidt het gezegde, dus 
we herhalen onze pluspunten graag en vaak. 
Maar nog beter is: Be good and let others 
tell it. Vandaar het thema van dit blad en de 
komende nummers: de meerwaarde van meer-
voudig ruimtegebruik. En stiekem hebben we 
daar nog een element aan toegevoegd: de 
meerwaarde van Leven op Daken.

Binnen dit thema vertellen architecten, bouw-
ondernemers, gebouweigenaren en andere 

 Meer

High Line
Vier jaar geleden, kort na de opening, 
schreven we ook al over de High Line in 
New York: het 2,2 kilometer lange park dat 
is aangelegd op een voormalige verhoogde 
spoorlijn. Dit jaar gingen we terug voor een 
reportage. We troffen drukke bouwwerkzaam-
heden aan rond het populaire stadspark dat 
zich inmiddels hoog heeft genesteld in de 
top tien van Things to do in New York. Dus 
ook wonen aan de High Line blijkt nu opeens 
populair geworden!

Klimaatdak
Het dak als klimaatsysteem. Zo ziet de 
toekomst er uit volgens innovator en dakdes-
kundige Stef Janssen. Hij denkt hierbij in 
de eerste plaats aan een nieuwe generatie 
substraatarme groen-blauwe daken die een 
bijdrage leveren aan de energie- en water-
huishouding in stedelijke gebieden. “Het dak, 
nu nog vaak een sluitpost, wordt naar mijn 
stellige overtuiging straks de nieuwe investe-
ringsomgeving.”

Impressie 
Waalfront  
Nijmegen
Bouwfonds Ontwikkeling
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Bestekservice

De meerwaarde van Leven op daken voor de 
architect is nu vastgelegd in onze nieuwe 
bestekservice. Een volledige opbouw: isolatie, 
waterdichting en gebruiksdak met LOD stap-
penplan met een klik via een duidelijke keuze-
boom.

 Meer

betrokken partijen over wat meervoudig ruim-
tegebruik voor hen betekent. Een mogelijk-
heid om als architect een nieuwe klus binnen 
te slepen, bijvoorbeeld. Een kans om als 
gebouweigenaar de waarde van het pand te 
vergroten, zo zien we in een ander voorbeeld. 
Maar ook, om als gemeente een extra service 
aan de bevolking te verlenen.

Opvallend is de uitstraling die meervoudig 
ruimtegebruik heeft op de omgeving. 
Natuurlijk, vrijwel iedereen zal groen op 
bijvoorbeeld een dak, gevel of een in onbruik 
geraakte verhoogde spoorlijn hogelijk waar-
deren. Maar ook andere uitwerkingen scoren 
goed, zo blijkt. Wie kent bijvoorbeeld niet 
de Malietoren in Den Haag, gebouwd op een 
snelweg (!). Of Schiphol Plaza, waar heel 

veel functies gestapeld zijn, zoals parkeren, 
winkelen, openbaar vervoer, groen en zelfs 
vliegen. Allemaal bouwwerken met (soms zelfs 
heel veel) meerwaarde.

U vindt de voorbeelden terug in de diverse 
artikelen verderop in dit blad. Daar vertelt ook 
een bouwondernemer hoe hij de samenwerking 
heeft ervaren met twee partners van Leven 
op Daken. Citaat: “… professionele partijen 
die weten waar ze het over hebben …” en “… 
passend in ons streven om duurzame relaties 
aan te gaan met dit type onderaannemers …”. 
Fijn om te horen uit de mond van een belang-
rijke bouwpartij die er stellig van overtuigd is 
dat meervoudig ruimtegebruik niet meer weg 
te denken valt in het toekomstige bouwen.
Dit laatste is goed om te horen. Voor ons, 

als professioneel betrokken partij. En voor 
u, waarschijnlijk eveneens als professioneel 
betrokken partij. Maar ook voor derden, door-
gaans ‘de gebruikers’. Maar de meerwaarde 
voor hen kenden we al: minder CO

2
 en fijnstof, 

een gezonde c.q. gezondmakende woon- en 
werkomgeving, waterbuffering en daardoor 
minder wateroverlast, minder grootstedelijke 
hittestress en bovenal een prettige leefom-
geving.
Laten we vooral doorgaan met waar we ooit 
heel voorzichtig mee zijn begonnen: het 
stapelen van functies.
Veel leesplezier!

erik Steegman,
directeur Leven op Daken
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Paleisbrug

In Den Bosch wordt hard gewerkt aan een 
nieuwe fiets- en voetgangersbrug over het 
spoor tussen het oude centrum van de stad en 
de nieuwe wijk Paleiskwartier. Op de brug wordt 
een park aangelegd. “Door de brug bijzonder te 
maken, heeft hij een meerwaarde gekregen.”

6

Visie

“We moeten daklandschappen veel meer als 
klimaatsystemen gaan zien”, meent innovator 
en dakdeskundige Stef Janssen. Zelf denkt hij 
hierbij in de eerste plaats aan een nieuwe 
generatie substraatarme groen-blauwe daken. 
De tijd is er nú rijp voor, meent Janssen.

8

Professioneel

De meerwaarde van meervoudig ruimtegebruik 
is onmiskenbaar. Maar wat is nu de meerwaarde 
van Leven op Daken? Bouwondernemer Slokker 
heeft ervaring met deze “professionele onder-
aannemer waarmee wij graag een duurzame 
relatie aangaan.”

10

High Line

Op een gemiddelde aangename dag ziet het 
zwart van de dagjesmensen op de High Line, 
het 2,2 kilometer lange park dat is aangelegd 
op een voormalige verhoogde spoorlijn in New 
York. Het park is een echte publiekstrekker 
geworden. Velen willen er nu ook wonen.

12

The Whale

Het is alweer vijftien jaar geleden dat Leven 
op Daken-partner Van der Tol Hoveniers – LOD 
bestond nog niet – de daktuin heeft aange-
legd op de parkeergarage onder The Whale in 
Amsterdam. Deze oogt nog steeds heel eigen-
tijds en is in meerdere opzichten uniek.

www.levenopdaken.nl/
bestekservice



Verheven fiets-  
en wandelroute

In Den Bosch wordt momenteel hard gewerkt 

aan een nieuwe fiets- en voetgangersbrug over 

het spoor tussen het oude centrum van de 

stad en de nieuwe wijk Paleiskwartier. Op de 

brug wordt een park aangelegd. “Door de brug 

bijzonder te maken, heeft hij een meerwaarde 

gekregen”, zegt architect Mels Crouwel.

Het Amsterdamse architectenbureau Benthem Crouwel denkt wel vaker 
in varianten van meervoudig ruimtegebruik. De Malietoren in Den 
Haag is hier een goed voorbeeld van. Het gebouw waarin onder meer 
VNO NCW is gevestigd, is bovenop de snelweg geplaatst, en is hiermee 
een vroeg voorbeeld van meervoudig ruimtegebruik. De meerwaarde 
van deze oplossing is vooral stedenbouwkundig: doordat het gebouw 
op het ‘dak’ van de snelweg staat, heeft de wandelaar die er langs 
loopt, niet het idee over een brug te lopen, maar op maaiveldniveau.
Of neem Schiphol Plaza: een overdekte publieke ontmoetingsruimte 
met winkels en parkeergelegenheid, een treinstation, een luchthaven 
én een groendak. “Dat is misschien wel het mooiste voorbeeld van 
meervoudig ruimtegebruik met meerwaarde”, zegt voormalig rijks-
bouwmeester Mels Crouwel.

Londense plannen voor tuinbrug
In de Engelse hoofdstad Londen bestaan serieuze plannen voor 
een nieuwe voetgangersbrug met stadspark over de Theems. De 
brug moet de toeristische uitgaanswijken van Soho en Covent 
Garden met elkaar gaan verbinden.
De bijna 400 meter lange Garden Bridge, zoals de voorlopige 
naam luidt, past in de trend waarin steeds meer verhoogde parken 
worden aangelegd op bruggen. De Londense brug zal worden 
beplant met bomen, struiken en bloemen. Het idee komt van 
Absolutely Fabulous-actrice Joanna Lumley. De realisering van het 
plan kost ongeveer 200 miljoen euro.
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‘Wij vonden het een  
gemiste kans om alleen  
een functionele stalen  
brug te maken’

Paleisbrug
De jongste loot aan de stam van Benthem Crouwel-ontwerpen in de 
categorie meervoudig ruimtegebruik is de nieuwe Paleisbrug in Den 
Bosch. Deze dient niet alleen om fietsers en voetgangers snel en veilig 
over het spoor te kunnen leiden, maar biedt hen ook een verblijfsplek 
waar ze kunnen recreëren. De brug krijgt daarom ook een park, dat is 
ingericht door landschapsarchitect Piet Oudolf die we ook kennen van 
de High Line in New York (zie ook pag. 10-11 verderop in dit blad).
Crouwel schetst de totstandkoming van de brug: “De gemeente had 
hiervoor een wedstrijd onder architecten uitgeschreven. Wij zagen 
dat de andere partijen die meededen allemaal bureaus waren met een 
reputatie op het gebied van stalen constructies. Maar wij vonden het 
een gemiste kans om er alleen een functionele mooie stalen brug 
van te maken. Dus hebben we de brug bijzonder gemaakt door er een 
opgetild park op te leggen. Daarmee heeft de brug tevens een meer-
waarde gekregen. Dit laatste heeft waarschijnlijk voor de gemeente 
de doorslag gegeven om voor ons te kiezen. Voor ons is deze aanpak 
echter niet uniek. Wij doen dit wel vaker. Het combineren van functies 
is voor ons niet meer dan logisch.”

Roel Dekens, projectmanager bij de afdeling Stadsontwikkeling van 
de gemeente Den Bosch, onderschrijft desgevraagd Crouwels visie. 
“We wilden dat het een iconisch bouwwerk zou worden: een fraaie 
brug waarover de mensen praten. En hij moest tevens een kwalitatief 
hoogwaardige verbinding vormen tussen het oude stadsgedeelte en 
het nieuwe Paleiskwartier. Hier is de architect volgens de jury goed 
in geslaagd. De breedte van de brug en de extra gebruikskwaliteit 
van het park daar bovenop zodat mensen er ook kunnen verblijven, 
heeft een toegevoegde waarde. Dat zijn kwaliteiten die we graag in 
onze stad willen hebben. Als dat iets meer kost, dan hebben we dat 
er graag voor over.” 

Beeldmateriaal:  
Benthem Crouwel Architects

Uitvoering waterdichting van Leven op Daken partner van Doorn Dakspecialist
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‘Het dak wordt de nieuwe 
investeringsomgeving’

Het dak als klimaatsysteem. Zo ziet de toekomst er uit volgens innovator en dakdeskundige 

Stef Janssen. Hij denkt hierbij in de eerste plaats aan een nieuwe generatie substraatarme 

groen-blauwe daken die een bijdrage leveren aan de energie- en waterhuishouding in stedelijke 

gebieden.

Wie Stef Janssen goed wil begrijpen, moet zijn achtergrond kennen. Hij 
heeft zich jarenlang ingezet voor stedelijke vernieuwing. Momenteel 
werkt hij als onafhankelijk adviseur voor onder meer ‘groene denk-
tanks’ als Viba Expo en Bridge Hendrik Ido Ambacht, en als ambas-
sadeur innovatief groen voor de Rijksdienst voor ondernemend 
Nederland en de provincie Noord-Brabant. Hier maakt hij zich sterk 
voor “groen-blauwe multifunctionele daken met een meerwaarde voor 
de samenleving.”
Zijn insteek is altijd dezelfde gebleven: “Dood kapitaal levend maken 
door te investeren in leefgoed. Want met leefgoed - denk onder andere 
aan groene daken - creëer je meerwaarde. In tijden van crisis geef je 
door bijvoorbeeld het dak te vergroenen meerwaarde aan je huis of 
kantoor. Hiermee ga je de negatieve gevolgen van krimp tegen. Deze 

aanpak geldt dus niet alleen voor nieuwbouw, maar zeker ook voor 
renovatie. Wil je van een bestaande wijk een lommerrijke wijk maken, 
dan is daar op maaiveldniveau vaak niet zo heel veel ruimte meer 
voor. Maar op de dakvlakken vaak wel! Wat dat betreft wordt het dak 
naar mijn stellige overtuiging straks de nieuwe investeringsomgeving. 
Terwijl het dak nu nog vaak een sluitpost is.” 

Het momentum
Janssen pleit met gedrevenheid voor een collectieve aanpak van biodi-
verse levende daklandschappen. “Het momentum om te komen tot een 
radicaal andere manier van het realiseren van watergereguleerde 
stadsnatuur en gebouwvergroening is nú”, benadrukt hij. “Overal in 
de wereld ontdekt men momenteel welke bijdragen de natuur kan 
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Visie

Leefgoed

‘De drainagezone zal 
worden doorontwikkeld tot 
een creatieve dakspouw’

leveren aan de verbetering van het klimaat in de stad. In Europees 
verband is voor de komende jaren 56 miljard euro vrijgemaakt voor 
de ontwikkeling van smart grids van nieuwe technologieën die de 
energie- en waterhuishouding binnen stedelijke omgevingen beter 
laten functioneren. Deze boot mogen wij niet missen. Maar om iets 
te ontwikkelen, heb je het bedrijfsleven nodig. Daarom werk ik samen 
met slimme koplopers, waaronder Leven op Daken, aan een nationale 
aanpak van groendaken, zodat we het daklandschap onderdeel kunnen 
maken zo’n smart grid.”
Maar Janssen’s streven kent ook zijn beperkingen: niet elk dak zal 
een park of bos kunnen dragen. “Daarom moeten we nadenken over 
nieuwe toepassingen”, zegt hij. Als eerste stap in deze richting heeft 
hij met zijn team van koplopers het zogenoemde Polderdak ontwik-

keld. “Met gras in plaats van sedum, omdat gras veel sneller veel 
meer water verdampt dan sedum en bovendien beter scoort op het 
gebied van zuurstofproductie, CO
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-reductie en het verminderen van 

luchtverontreiniging.”

Innovatieve oplossing
Hiermee zijn de partijen er echter nog niet. Bovendien reiken 
Janssen’s wensen dieper. “We moeten daklandschappen veel meer 
als klimaatsystemen gaan zien, zoals de radiatoren van een centrale 
verwarming. Radiatoren werken ook op water en hebben knoppen 
waar we aan kunnen draaien. Als je wat dieper nadenkt over mogelijke 
oplossingen, kom je uit bij watergestuurde klimaatdaken. Dat zijn 
daken die water opvangen en bufferen én kunnen laten circuleren 
tussen het dak en de bodem op elk gewenst moment. Dit laatste 
is mijn diepst gekoesterde wens: een directe relatie tussen dak en 
bodem. Want veel water bufferen op het dak is om meerdere redenen 
niet echt slim. Biotopen en het dak hebben er last van. Pas wanneer 
het dak onderdeel is geworden van de bodem, is het dak écht geëman-
cipeerd. En ook niet onbelangrijk: pas dan kan het dak meeprofiteren 
van de extra aandacht, straks, wanneer in 2015 het door de Verenigde 
Naties uitgeroepen Jaar van de Bodem van start gaat.”
Inmiddels heeft Janssen een innovatieve oplossing bedacht. “Ik 
voorzie een toekomst met substraatarme groen-blauwe daken”, zegt 
hij. “Dat zijn daken met een dakspouw waarin het water zich bevindt, 
met daar bovenop groen. Hoe het een en ander vorm moet krijgen 
weet ik nog niet precies - daar denken we nog hard over na - maar de 
oplossing zal bestaan uit een nieuwe generatie daksystemen waarbij 
de onderconstructie uit milieuvriendelijke bioplastics bestaat. De 
drainagezone zal worden doorontwikkeld tot een creatieve dakspouw 
die het circuleren van regenwater tussen het daklandschap en de 
openbare ruimte of het eigen erf veel beter stuurbaar maakt.”
Hoeveel gelukkiger, tot slot, worden wij als mensen van dit alles? 
Janssen: “Heel veel gelukkiger. Want niet alleen natuur en milieu 
zijn gediend met innovatief ruimtegebruik, maar ook de mens. Heel 
veel mensen - 27 procent - hebben geen tuin, terwijl ze die wel graag 
willen. Als je zo’n tuin dan alsnog vindt op je dak thuis of op kantoor, 
dan voel je je daar een stuk lekkerder bij.” 

Biesbosch Museum. Ontwerp: Studio Marco Vermeulen
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Slokker Bouwgroep BV vestiging Breda is de bouwer van het nieuwe 
Kellebeek College in Roosendaal, dat onder meer opleidingen verzorgt 
op het gebied van zorg en welzijn (zie ook Leven op Daken nr 23, pag 
10-11). Het gebruiksdak op het opleidingsinstituut is gerealiseerd 
door de Leven op Daken-partners Mastum Daksystemen en Van der Tol 
Hoveniers. Tot volle tevredenheid van de bouwondernemer.
“Het is als volgt gegaan”, zegt projectleider Stefan Wildhagen van 
Slokker. “Wij hebben het bestek en de tekeningen aangenomen. Het 
bestek werd aangeleverd door architect Jeanne Dekkers die dit samen 
met Leven op Daken had opgesteld. Die partijen zaten dus toen al bij 
elkaar. In de oorspronkelijke eisen was niet voorzien in een groendak. 
Er lag alleen de voorwaarde dat het gebouw regenwater zou bufferen 
en bergen. Dit was opgenomen als een stelpost. Dekkers en Leven op 
Daken hebben dit ingevuld met een groendak.”
Wildhagen kende Leven op Daken echter nog niet, en deed daarom 

navraag bij Bureau Dakadvies. “Die hebben mij doorverwezen naar 
directeur Marc Evers van Mastum, een van de mensen die Leven op 
Daken heeft opgezet. Ik heb hem gebeld en een tijdje met hem 
gesproken. Hij heeft de bouwtekeningen ook bekeken en concludeerde 
dat het bestek dat ik voor me had bij nader inzien toch nog enige 
aanvullingen behoefde. Een groendak met waterbuffering vraagt om 
onderhoud, zei hij, en daarvoor was de geoffreerde isolerende onder-
grond te zacht. Bovendien voorzag hij wat lastige architectonische 
puntjes die problemen met het afschot zouden kunnen veroorzaken. 
Hij adviseerde daarom een andere systeemopbouw te kiezen.”

Contractpartner
Het zakelijk overleg tussen Wildhagen en Evers klikte. Slokker besloot 
met Mastum in zee te gaan als contractpartner, waarbij Mastum op 
zijn beurt Van der Tol voor de groenwerkzaamheden zou inhuren. 

Deze uitgave van het blad Leven op Daken 

heeft als thema de meerwaarde van meervoudig 

ruimtegebruik. Maar wat is nu de meerwaarde 

van de organisatie Leven op Daken, die meer-

voudig ruimtegebruik stimuleert? Hieronder de 

visie en ervaring van bouwondernemer Slokker.

Professionele  
meerwaarde
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Besloten werd het dak te voorzien van een isolerende, drukvaste 
laag afschotmortel Betopor met een hoge gemiddelde isolatiewaarde 
van Rc 5,0. Hier bovenop is als eerste laag een volledig gebrande 
bitumineuze dakbedekking toegepast met daarop een toplaag van 
een SBS-gecacheerde gewapende EPDM dakbaan. De verdere opbouw 
bestaat uit een nieuwe techniek op het gebied van waterbuffering en 
waterberging, bestaande uit een speciale drainagemat, type Aquatec 
AT 45, samen met een watergeefinstallatie. De drainageplaat vult 
zich met een waterberging van maximaal 17 liter water, terwijl het 
hele systeem 30 liter kan bufferen. Bij langdurige droogte geeft de 

watergeefinstallatie computer gestuurd een deel van het gebufferde 
water door aan het substraat. Het gras op het substraat blijft hierdoor 
langer groen dan bij de buren. Overigens zijn behalve het grasdak ook 
de borders voorzien van drainage-elementen.

Toegevoegde waarde
Voor bouwbedrijf Slokker heeft meervoudig ruimtegebruik volgens 
Wildhagen niet alleen een esthetische toegevoegde waarde, maar ook 
een milieutechnische. “Net als onze klanten vinden wij duurzaamheid 
belangrijk”, zegt hij. “Het is een belangrijke maatschappelijke ontwik-
keling waarbinnen wij graag onze verantwoording nemen.”
Groot voordeel vindt hij het dat Slokker in Leven op Daken “een profes-
sionele partij” heeft gevonden “die weet waar ze het over hebben. Ook 
dat heeft een toegevoegde waarde. Dit past in ons streven om duur-
zame relaties aan te gaan met professionele onderaannemers.” 

‘Het is ons streven om  
duurzame relaties aan te 
gaan met professionele 
onderaannemers’

Stefan Wildhagen, Slokker Bouwgroep Breda
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In de top tien van Things to do in New York heeft zich een succesvolle nieuwkomer genesteld: 

de High Line. Niet alleen toeristen, ook New Yorkers zelf bezoeken graag dit 2,2 kilometer lange 

park dat is aangelegd op een voormalige verhoogde spoorlijn. Dankzij de High Line willen nu ook 

meer New Yorkers in dit deel van de stad wonen.

De High Line is halverwege 2009 geopend. Leven op Daken schreef 
er begin 2010 voor het eerst over. Trouwe lezers van dit blad 
herinneren zich dit ongetwijfeld nog, mogelijk vooral vanwege de 
prachtige beelden die we er bij hebben afgedrukt. We publiceerden 
dit artikel overigens óók uit trots, omdat Leven op Daken-partner 
ZinCo de systeemopbouw voor dit ‘dakpark’ had geleverd. Een ander 
Nederlandse tintje was het ontwerp van het park, dat van de hand 
kwam van ‘onze’ landschapsarchitect Piet Oudolf.
Onlangs bezocht ondergetekende New York voor een korte vakantie. 
Dat was een uitgelezen mogelijkheid om ook eens zelf over deze 
toeristische trekpleister te wandelen. Want over zo’n prachtig project 
schrijven is één; het aan den lijven ervaren is wat anders.

Het was een spectaculaire ontmoeting. De High Line is veel mooier 
en indrukwekkender dan de beelden doen vermoeden. Maar misschien 
komt dit ook door de zichtbare (!) positieve impuls die dit stadspark 
aan de omgeving heeft gegeven.

Arme sloeber
U kent ze wel, die Amerikaanse films waarin, om te onderstrepen 
dat de hoofdrolspeler een arme sloeber is, zijn huis in beeld wordt 
gebracht vlak naast een spoorlijn. Waar de trein nog net niet dóór, 
maar in ieder geval strak langs zijn slaapkamerraam loopt.
Wie over de High Line loopt, staat hier en daar oog in oog met bewo-
ners van ouderwetse flatgebouwen die direct aan het park grenzen. 

New Yorks toppertje

Buitenland
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kende bedrijf hier zijn deuren had gesloten. De natuur nam de lijn  
over: wilde planten en kruiden overdekten al snel de sporen. Nog geen 
tien jaar later viel de beslissing om de High Line af te breken.
Dit laatste schoot een aantal buurtbewoners in het verkeerde keelgat. 
Zij begonnen een actie om de verhoogde spoorlijn te behouden. Ze 
stelden voor het verhoogde viaduct om te toveren tot een park, 
vergelijkbaar met de Promenade Plantée in Parijs, een eveneens 
verhoogd park dat in 1994 werd aangelegd op een verlaten 19e eeuws 
spoorwegviaduct. Hiermee was Parijs overigens de eerste stad die zo’n 
verhoogde spoorweg omvormde tot park.
De rest is inmiddels (recente) geschiedenis. Behalve dan het nieuws 
dat Nederland straks ook zijn eigen ‘soort van highline’ krijgt. In 
Rotterdam, wel te verstaan. Meer hierover in het volgende nummer van 
dit blad. Voor nu laten we het er bij dat het Rotterdamse voornemen, 
gezien de ervaringen in New York (en Parijs), een prima idee is! 

Maar ja, dit was vroeger dan ook het Meatpacking District, waar 
de treinen op de High Line vleesproducten tussen slachterijen en 
verwerkende bedrijven transporteerden. Een echte arbeiderswijk. 
Niet bepaald rijk dus. En dat zie je.
Maar je ziet hier ook iets anders dat nóg meer opvalt: bouw-
werkzaamheden. Eveneens direct aan de High Line zijn verbazing-
wekkend veel bouwprojecten gaande. Het betreft vooral nieuwe 
– luxe! – appartementencomplexen. En ze hebben allemaal een 
boodschap voor hun toekomstige bewoners: wonen rond de High 
Line doe je hier! De boodschap is duidelijk: de High Line is hét 
unieke verkoopargument voor geïnteresseerde bewoners, en het 
Meatpacking District is hot geworden! Eén van de bouwbedrijven 
adverteert zelfs met de woorden: ‘Denk je dat de High Line cool 
is? Kijk dan ook eens naar óns (groen)dak!’.

Kunst
Tja, hoe cool en tegelijkertijd hot kun je als stadspark zijn? Nou, 
neem een gemiddelde aangename dag, en het ziet zwart van de 
mensen op de High Line. Ze wandelen, picknicken, lezen een 
boek op een van de talloze banken, of genieten van de her en 
der verspreid staande kunst. Want dat is de High Line óók: een 
verzamelplek voor kunstzinnige uitingen die je mooi of lelijk kunt 
vinden, maar die in ieder geval tot de verbeelding spreekt. Hot en 
cool – en omgekeerd – tegelijkertijd dus.
Tja, wat moet je dan verder nog zeggen? Nou, nog wat praktische 
informatie dan. De High Line is aangelegd in de periode tussen 
1929 en 1934 en was bedoeld om het gevaarlijke vrachtvervoer 
in het drukke Manhattan letterlijk boven de straten uit te tillen. 
De spoorlijn was jarenlang de levensader van deze arbeiderswijk, 
maar kwam vanaf 1980 in verval nadat het laatste vleesverwer-
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is hot en cool 
– en omgekeerd –  
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Dit magazine is een uitgave van de gespecialiseerde dakbedek-
kings-, hoveniers- en toeleveringsbedrijven die gezamenlijk onder 
de paraplu van Leven op Daken ijveren voor meervoudig ruimtege-
bruik. Hun samenwerkingsverband functioneert als kennisplatform 
en als uitvoeringsorganisatie.
Als kennisplatform zetten de deelnemende bedrijven zich in voor 
zowel kennisontwikkeling als kennisoverdracht. Als uitvoeringsor-
ganisatie werken de bedrijven direct mee aan de verspreiding van 
meervoudig ruimtegebruik door de realisatie van gebruiksdaken 
zoals groendaken, parkeerdaken, zonne-energiedaken, waterdaken, 
sportdaken en zelfs groengevels.
Leven op Daken onderscheidt zich in de dakenmarkt als A-merk 
vanwege de kwaliteit en duurzaamheid van de gerealiseerde 
projecten, maar ook vanwege de visie, kennis en innovatieve 
slagkracht van de bedrijven. De gemeenschappelijke kwaliteit en 
toepassing van de benodigde materialen met unieke verzekerde 
garantie maken het plaatje compleet.

Meer informatie over de activiteiten van Leven op Daken vindt  
u op www.levenopdaken.nl.

Leven op Daken
Postbus 183
3454 ZK De Meern
Veldzigt 57
3454 PW De Meern
T: +31(0)30 - 264 2069
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Wieringen Prins Hoveniers
Lutkemeerweg 400
1067 TH Amsterdam
Tel. 020-301 30 10
Fax 020-646 49 08
info@wieringenprins.nl
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Mastum Daksystemen BV
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Van der Tol BV
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Dit is Leven op Daken

Partners realisatie en uitvoering

Download de  
Leven op Daken-App

Heel eigentijds

Hij oogt nog heel eigentijds, maar toch is 

het alweer vijftien jaar geleden dat Leven op 

Daken-partner Van der Tol Hoveniers - LOD 

bestond toen nog niet - de daktuin aanlegde 

op de parkeergarage onder The Whale in 

Amsterdam.

Vijftien jaar geleden was het Amsterdamse havengebied een gebied 
in verandering. Het werd een woongebied. Bij de bouw van nieuwe 
appartementen met deels een kantoorfunctie, zoals hier bij The 
Whale, hoefde gelukkig nog niet al te veel op de centen gelet te 
worden. Dat heeft een uniek resultaat opgeleverd, naar ontwerp van 
West 8 van de inmiddels wereldberoemde landschapsarchitect Adriaan 
Geuze: een binnentuin op het dak van de parkeergarage. Hier treffen 
we onder meer drie meter hoge vazen aan, en enkele volgroeide 
Japanse Notenbomen (Ginkgo Biloba), ook wel het levend fossiel 
genoemd omdat de boom uitgestorven was maar na het vinden van 
enkele zaden weer kon worden opgekweekt.
Wat deze tuin echter helemaal uniek maakt, is dat de bomen gewoon 
in de vollegrond staan. In de parkeergarage moet er dus om de 
‘substraatbak’ heen gereden worden. Kom daar tegenwoordig nog maar 
eens om bij bouwondernemers en/of gebouweigenaren: de bereidheid 
vragen om ruime, in dit geval dus parkeerplaatsen, en dus mogelijke 
inkomsten in te leveren ten gunste van groen. Misschien, of hopelijk, 
komen die tijden snel weer terug. 



VARYFLEX® 
Varyflex van Troelstra & de Vries is speciaal ontwikkeld 
voor het soepel opvangen van fysieke belastingen. Deze 
unieke serie toplagen blinkt uit in soepelheid, veerkracht 
en duurzaamheid. Dus als het aankomt op flexibiliteit en 
duurzaamheid, is Varyflex uw eerste keuze. Speciaal voor 
‘Leven op daken’ heeft Troelstra & de Vries Varyflex WW 

ontwikkeld, Varyflex wortelwerend. Deze dakbedekking 
heeft dezelfde voordelen als de ‘gewone’ Varyflex én 
kan worden ingezet voor meervoudig ruimtegebruik, in 
dit geval van het dak. Hierbij kan gedacht worden aan 
een parkeerdak of groen dak. Meer informatie? Kijk op 
de website www.levenopdaken.nl

Leven op
daken

Advies en gedetailleerde informatie kunt u opvragen door te bellen met +31 (0)515 53 30 00 of mailen 
naar info@troelstra-devries.nl. Kijk ook op onze website, www.troelstra-devries.nl.
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Betrouwbaarheid en duurzaamheid zijn doorslaggevend om 

te kiezen voor de toepassing van de 

PROGEO-Monitoring-Technologie 

- ook voor uw dak!

Smartex Monitoring

Postbus 1206

3600 BE Maarssen

Tel. +31 (0) 30 244 1404

E-Mail: info@smartex.nl

www.smartex.nl 

R

Een smartex  -Monitoringsysteem 

controleert het dak van

Zuidpark Amsterdam 

op lekkage.
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