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Nieuw Oud-West
Het nieuwbouwproject Kwintijn zorgt met 
zijn twee prachtige binnentuinen voor een 
oase van rust in het altijd drukke Amsterdam. 
Het betreft hier overigens daktuinen, alleen 
toegankelijk voor de omwonenden. Ze worden 
“ommuurd” door de omliggende appartemen-
tencomplexen én enkele unieke, voor dit 
project vervaardigde hekwerken.

6
Singer Laren
Singer Laren verbindt als museum én theater 
verschillende kunsten aan elkaar onder één 
dak. Een groendak wel te verstaan, fungerend 
als beeldentuin en voor iedereen toeganke-
lijk. Want dat is wat Singer Laren wil zijn: een 
laagdrempelige culturele instelling met een 
duurzame, groene uitstraling.

8
Landgoedduin
Het gebouw is af, het museum nog niet. 
Dus nog even geduld tot 2018. Dan zal het 
Lisser Art Museum zijn deuren openen. Twee 
derde van het nieuwe gebouw komt boven de 
grond uit, de rest verdwijnt ondergronds in 
een landgoedduin. En het museum krijgt een 
groendak.
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Fietsdak
Een in Nederland nog niet eerder vertoond 
staaltje van meervoudig ruimtegebruik: een 
fietsdak. En wat voor een fietsdak?! Tot in 
verre buitenlanden wordt er geschreven over 
de nieuwe Daphne Schippers Brug in Utrecht.

Gelukkig

Het is alweer ruim zeventien jaar geleden 
toen Mastum Daksystemen en Van der Tol 
Hoveniers gingen samenwerken. Hun missie: 
Nederland groener maken. Hun motto: “Uit 
kennis van zaken groeien de mooiste daken”.
Een roepende in de woestijn wil ik het samen-
werkingsverband van toen niet noemen. Maar 
het feit dat begroeide daken anno 1999 in 
ieder geval in Nederland een absolute novi-
teit waren, is een understatement.
De samenwerking waarbij zich al snel meer 
gespecialiseerde leveranciers aansloten is nu 
bekend onder de naam Leven op Daken. En wij, 
Mastum en Van der Tol, kijken met trots terug 
op onze rol als trendsetter en promotor van 
groene daken in die periode kort voor maar 
zeker ook nog gedurende het eerste decennium 
na de tweede millenniumwisseling.
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Villa Industria
Het terrein aan de Kleine Drift in Hilversum 
leek na de sloop van de voormalige gasfabriek 
op sterven na dood. Maar na een ingrijpende 
bodemsanering is wat nu Villa Industria heet 
weer springlevend. Een nieuwe woonwijk met 
woonhuizen en woontorens waar parkeren 
ondergronds gebeurt. Dat schept ruimte voor 
intensieve daktuinen.

15
Betrouwbare norm
Diverse partijen in de markt voor groene 
daken hebben afspraken gemaakt over een 
betrouwbare norm voor hun systeem. ‘Daar 
hebben opdrachtgevers behoefte aan’, zegt de 
deskundige. ‘Hiermee halen zij een betrouw-
baar product in huis. Noem het een aantoon-
bare prestatie.’

16
Buitenland
Een alles-in-één sportcomplex ondergebracht 
in een indrukwekkend innovatief gebouw. 
Maar wie had ook anders verwacht van de 
minstens even indrukwekkende eigenaar van 
de Stejarii Country Club, gelegen in het 
centrum van een oud eikenbos aan de rand 
van Boekarest?

19
Stimulans
Over iets minder dan twee jaar moet het 
zover zijn. Dan is er goed zicht op welke 
instrumenten in welke mate bijdragen aan een 
versnelde groei van het aantal groendaken in 
Nederland. We hebben het over de Green Deal.

Het doet mij als gedreven volger van 
berichten en ontwikkelingen op internetfora 
als LinkedIn eveneens geweldig deugd om 
te zien welke vlucht groendaken en andere 
vormen van meervoudig ruimtegebruik anno 
2017 hebben genomen. Die enorme toename 
stemt me gelukkig. Gelukkig, omdat klaar-
blijkelijk ook de collega’s in onze sector nu 
eindelijk doordrongen zijn van het nut en de 
noodzaak van groendaken, óók met het oog 
op een duurzame samenleving.
Of moet ik me zorgen maken, nu de concur-
rentie zo is toegenomen? Welnee. Er bestaat 
ook nog zoiets als het vertrouwen dat een 
“founding father” geniet. En niet te vergeten: 
het voordeel van de bewezen kwaliteit van de 
vele gerealiseerde Leven op Daken-project in 
de afgelopen zeventien jaar.

Wellicht ten overvloede: vanzelfsprekend 
zullen de partners van Leven op Daken zich 
ook in de komende jaren blijven inzetten 
voor verdere vergroening en verduurzaming 
van het Nederlandse daklandschap. Hoe we 
dat doen, leest u in deze uitgave van ons 
magazine. Uiteraard gaan we door met gewoon 
prachtige projecten maken (zonder de andere 
beschreven projecten tekort te willen doen, 
wijs in dit verband graag op het artikel over 
de Daphne Schippers Brug). Maar we blijven 
ons ook richten op nieuwe innovaties (zoals 
de Ecopan); we blijven meewerken aan duide-
lijke en objectief meetbare kwaliteit (zoals de 
NTA-norm); en we blijven actief betrokken bij 
het ontwikkelen van instrumenten die verder 
bijdragen aan een versnelde groei van het 
aantal groendaken in Nederland (Green Deal).

Laat ik u hier niet langer ophouden. Ik nodig 
u graag uit om snel door te bladeren en 
te genieten van wat dit blad u allemaal te 
bieden heeft.

Marc Evers,

directeur Mastum Daksystemen,
tevens partner van Leven op Daken

22
Innovatief
Hoe maak je van een hellend dak op bestaande 
bouw een duurzaam groendak? Met de Ecopan! 
Een innovatief product dat exclusief wordt 
geleverd door Leven op Daken, bestaande uit 
een waterdicht kunststof dakpanelement in de 
vorm van een bakje met daarin een substraat-
laag die begroeid is met een sedumtapijt. 
Duurzaam en ecologisch.
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Nieuwbouw

Oase van rust 
in bruisend Oud-West

Het nieuwbouwproject Kwintijn zorgt met zijn twee prachtige binnentuinen voor een 

oase van rust in het altijd drukke Amsterdam. Het betreft hier overigens daktuinen, 

alleen toegankelijk voor de omwonenden. Ze worden “ommuurd” door de omliggende 

appartementencomplexen én enkele unieke, voor dit project vervaardigde hekwerken.
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Amsterdam Oud-West bruist weer als vanouds. De Kinkerstraat, de 
Bilderdijkstraat, wie kent deze beroemde winkelstraten niet? Ook al 
is het alleen maar van naam. En de Hallen natuurlijk, oftewel de oude 
tramremise. Het rijksmonument dat is omgebouwd tot bibliotheek, 
hotel, bioscoop, horeca- en winkelgebied, evenementenlocatie… tja, 
wat valt hier eigenlijk niet te beleven?
Direct tegen de Hallen aan en om de hoek van de Kinker- en 
Bilderdijkstraat ligt het nieuwbouwproject Kwintijn. In 2015 is de 
eerste fase van dit project opgeleverd. Nu is het de beurt aan de 
tweede fase. In totaal draait het om 121 vrije sector huurapparte-
menten, 78 koopappartementen en 81 sociale huurappartementen. 
Van deze laatste vormen 53 appartementen samen een Oranjehuis, 
oftewel een Blijf-van-mijn-lijfhuis nieuwe stijl. Dit alles op en om 
twee ondergrondse twee verdiepingen tellende parkeergarages met 
daar bovenop groene gebruiksdaken.
Kwintijn is ontwikkeld en gebouwd door Van Wijnen, die de afdichting 
en inrichting van de gebruiksdaken gunde aan Leven op Daken. Van 
de LOD-partners die hierbij betrokken waren, nam landschapsarchi-
tectenbureau Hollandsgroen het ontwerp van de beide binnentuinen 
voor zijn rekening. Mastum Daksystemen verzorgde de afdichting 
van de parkeerdaken daaronder. Grootstedelijke hovenier Van der Tol 
tenslotte vulde de daktuinen in.

Robuust
‘De invulling van de binnentuinen is robuust’, zegt Jan Klop van 
Hollands Groen. ‘Het is een groot vlak met split geworden en daar-
binnen grote met cortenstaal omrande vierkanten met beplanting. 
Sommige vakken bevatten vaste planten, andere een sedummengsel. 
Maar overal is het een kleurrijke geheel. Ook zijn er enkele boombakken 
te vinden met meerstammige bomen. Diverse grote stapstenen-tegels 
van één bij één meter in het split maken het beeld compleet.’
‘De beide binnentuinen zijn voor gezamenlijk gebruik’, vervolgt Klop, 
‘maar de appartementen op de benedenverdieping hebben privé-
terrassen die eveneens door Leven op Daken zijn aangelegd. Ze zijn 
betegeld en omkaderd met een laag muurtje of een heggetje.’
Mooi detail is dat de beplanting is aangepast aan de kleuren van 
de gevels. Bij Kwintijn fase één neigen de gevelstenen naar een 
zandkleur, terwijl in fase twee een rode baksteenkleur de boventoon 
voert. ‘Door de kleuren daarop aan te passen ontstaat er een geheel’, 
aldus Klop. 

Pergola
Projectontwikkelaar Florentien Vandehoek van Van Wijnen vult aan 
dat de daktuin van de tweede fase ook pergola’s heeft gekregen. ‘Dat 
was op verzoek van de nieuwe bewoners die iets meer hoogte in de 
tuin wilden.’
Vandehoek noemt de daktuinen een belangrijk onderdeel van het 
totale ontwerp. ‘De bewoners moeten er niet alleen in kunnen 
bewegen, bijvoorbeeld om te ontspannen of als speelplek voor de 
kinderen, maar ze kunnen er vanuit hun woning ook op kijken. Uitzicht 
op groen geeft een gevoel van rust en een meerwaarde aan je appar-
tement.’
Ze wijst op het hek dat om de daktuinen staat. ‘Dat is afgeleid van 
het monumentale hek om de Hallen, waardoor er een mooie verbin-
ding ontstaat. Bovendien zorgt het hek ervoor dat de tuinen een 
veilige speelplek voor de kinderen vormen. Overigens is het split 
aangebracht in stabilisatieplaten, waardoor die kinderen er met een 
driewieler gemakkelijk overheen kunnen rijden. Maar ook ouderen met 
een rollator.’

Systeemopbouw
Voor wie geïnteresseerd is in de systeemopbouw van de beide 
gebruiksdaken: de onderlaag is waterdicht gemaakt door middel van 
een eerste laag volledig verkleefde bitumen en een toplaag van EPDM, 
type Resitrix. Daar bovenop is een Zinco FD-40 systeem geplaatst 
bestaande uit een beschermmat die op de dakbedekking is gelegd 
met daar op kunststoffen vier centimeter hoge “eiercups”-elementen 
waarin water wordt vastgehouden en het te veel aan water wordt 
afgevoerd. Daar overheen is een filtervlies gelegd en daar weer boven 
bevinden zich de stabilisatieplaten en het grind. In de plantenbakken 
is op het ZinCo FD-40 systeem in verband met gewichtsbesparing een 
flinke laag EPS (piepschuim) gelegd, met daarop een groeilaag van 
daktuinsubstraat. 

Amsterdam

Gebruikstuin

‘De daktuinen zijn een 
belangrijk onderdeel van 
het totale ontwerp’
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Nieuwbouw

Toen Evert van Os zo’n 3,5 jaar geleden aantrad als de nieuwe direc-
teur van Singer Laren lagen er al uitgetekende plannen klaar voor de 
afbraak van het in slechte staat verkerende oude theater en de bouw 
van een nieuw theater. ‘Ook lag vast dat de nieuwbouw een daktuin 
zou krijgen’, herinnert hij zich, ‘maar die was nog niet ingevuld. Ik ben 
toen samen met de architect naar Hummelo gereden om persoonlijk 
de internationaal vermaarde tuinarchitect Piet Oudolf te vragen een 
ontwerp voor onze bestaande tuin én de nieuwe daktuin te maken.’
Verantwoordelijk voor de realisatie van de nieuwbouw is IBB Kondor; 
het ontwerp is van de hand van Oscar Vos van architectenbureau KRFT. 
Hij verbindt het nieuwe theater aan het museum met één gezamenlijke 
transparante entree. ‘Bij binnenkomst word je direct geconfronteerd 
met de veelzijdigheid van Singer Laren’, aldus Van Os. ‘Ook niet 
onbelangrijk: tuin, daktuin, onze horeca en de museumwinkel zijn 
vrij toegankelijk voor alle publiek, dus ook niet betalende bezoekers. 
We willen laagdrempelig zijn en dat ook uitstralen. De gedachte 
hierachter is dat mensen die dat anders niet zo snel zouden doen, 
wanneer ze eenmaal binnen zijn geïnspireerd raken en misschien wel 
een kaartje willen kopen voor ons museum of theater.’

Singer Laren verbindt 
kunsten onder groendak

Ondergrondse tunnel
Overigens krijgt Singer Laren feitelijk twee daktuinen. Het tweede 
‘dak’ ligt op een ondergrondse tunnel onder de bestaande beeldentuin 
op maaiveldniveau achter het museum en theater. De tunnel wordt 
door het personeel gebruikt voor onder andere de ontsluiting van het 
kunstendepot en de aan- en afvoer van producten voor de horeca. 
Van Os: ‘Tot voor kort gebeurde dit allemaal via ruimten waar ook het 
publiek zich bevindt. Dat kon een beetje rommelig ogen.’
De beelden in de beeldentuin blijven, maar voor het overige wordt ook 
deze tuin naar het ontwerp van Oudolf opnieuw ingericht. ‘Ik heb gekozen 
voor een vaste plantentuin met siergrassen en bloeiende planten’, vertelt 
hij desgevraagd, ‘zodat er door alle seizoenen heen vrijwel altijd iets te 
beleven valt. Maar het geheel mag niet te hoog groeien, want de bezoeker 
moet zicht blijven houden op de tentoongestelde kunst.’

Tuin en daktuin passen in de groene omgeving van Laren en zijn daar 
een voortzetting van. De daktuin is op zijn beurt weer een voortzet-
ting van de beeldentuin. Dus mét beelden en mét een soortgelijke 
begroeiing. De daktuin loopt overigens ook voor en langs het gebouw 

Singer Laren verbindt als museum én theater verschillende 

kunsten aan elkaar onder één dak. Een groendak wel te verstaan, 

fungerend als beeldentuin en voor iedereen toegankelijk. Want 

dat is wat Singer Laren wil zijn: een laagdrempelige culturele 

instelling met een duurzame, groene uitstraling.
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door. Deze gedeelten zijn niet toegankelijk voor het publiek, maar zijn 
voorzien van serieuze heesters zodat het groen toch goed zichtbaar 
is. Hiermee versterkt Singer Laren het gewenste beeld van een laag-
drempelige culturele instelling met een duurzame, groene uitstraling.
Oudolf hoopt met zijn ontwerp een extra waarde mee te geven aan de 
kunsten die Singer Laren het publiek biedt. ‘Ik hoop dat ze ook voor 
de tuin zullen komen. Niet één keer, maar het hele jaar door, omdat 
er altijd iets te beleven valt. Daar is de begroeiing op uitgekozen.’

Afkoppelingseis
De architect moet bij het tekenen van de nieuwbouw een vooruit-
ziende blik hebben gehad. Of waren het misschien zijn opdrachtge-
vers? Hoe dan ook, de daktuin is een gouden greep gebleken. Bijna 
een jaar na een verschrikkelijk noodweer in 2014 waarbij het halve 
dorp onderliep, stelde de gemeente Laren in mei 2015 een Beleids- 
en Actieplan Wateroverlast vast, in februari 2016 gevolgd door een 
Verordening op de Afvoer van Hemelwater. Het Beleids- en Actieplan 
schrijft voor dat perceeleigenaren het hemelwater op eigen terrein 
dienen te verwerken, tenzij ze aantonen dat dit niet haalbaar en 
redelijk is. Dit geldt óók voor particulieren en óók voor bestaande 
bebouwing. De Verordening voorziet zelfs in juridische mogelijkheden 
om wie niet meewerkt alsnog te kunnen dwingen.

De twee daktuinen van Singer Laren zijn aangelegd volgens de normen 
van Leven op Daken door de LOD-partners Mastum Daksystemen en 
Van der Tol Hoveniers. Nu wil het toeval dat algemeen directeur Rob 
Franken van dit laatste bedrijf in Laren woont en zelf per 1 oktober dit 
jaar als één van de eersten in het dorp met de daadwerkelijke uitvoe-
ring van de afkoppelingseis wordt geconfronteerd. Maar uit de mond 
van Franken zal niemand ooit een kwaad woord horen over gemeenten 
die maatregelen nemen om de druk op het riool te verminderen. Dus 
ook niet over Laren, die een ware voorloper op dit gebied is.
Van der Tol, en dus ook Franken, vent de waterterughoudende werking 
van groendaken juist graag uit. ‘De dakopbouw van Leven op daken 
bestaat uit een twee keer verkleefde waterdichte onderlaag met 
daarop respectievelijk een water bufferend element, een systeemfilter 
en substraat kan heel veel regenwater vasthouden. Een eventueel 
overschot aan regenwater dat niet kan worden gebufferd, voeren 
we af naar infiltratiekratten onder het gazon in de beeldentuin. Die 
fungeren als loze ruimtes die gedurende langere tijd het hemelwater 
kunnen bufferen. Van hieruit sijpelt het water vervolgens langzaam in 
de grond weg. Als we het goed aanpakken – ik zelf thuis ook – dan 
hebben we in Laren straks weinig of zelfs helemaal geen problemen 
meer met overstromingen.’ 

Theater en museum

Beeldendaktuin

Larense perceeleigenaren 
dienen hemelwater op 
eigen terrein te verwerken
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Nieuwbouw

Wat maakt het nieuwe Lisser Art Museum (LAM) zo bijzonder? Het 
groendak misschien? Zeker, voor zover groendaken nog bijzonder 
genoemd mogen worden. Of komt het door het openbare voetpad 
dat over de gehele lengte dwars door het gebouw heen loopt? Een 
soortgelijke situatie kent het Rijksmuseum in Amsterdam ook. Maar 
de Lisser uitvoering is toch echt anders. Opener. Bij het LAM kan je 
vanaf het voetpad goed naar binnen kijken. Alsof je langs een winke-
letalage loopt.
Het moderne gebouw met vijf hoofdzalen is een ontwerp van Korbee 
en Van der Kroft Architecten (KVDK), de aannemer is IBB Kondor. 
Opmerkelijk is dat een derde van het gebouw schuil gaat onder een 
zogenoemde “landgoedduin”: een opgeworpen heuvel die op de plek 
van het museum de toegang naar de expeditie-ingang deels overdekt. 
De duin is begroeid met gras.

Rijksmonument
Architect Arie Korbee van KVDK legt uit dat de tuin waarin het 
museum ligt – de tuin van de Keukenhof, maar dan aan de andere kant 
van de weg – een rijksmonument is. Net als het kasteel dat daar staat. 
‘In de tuin ligt een kunstmatige duin uit de 18e eeuw’, vertelt hij. ‘De 

enige landgoedduin die we nog hebben in Nederland. Het museum ligt 
in de as van het kasteel precies op het snijvlak van de duin en het 
vlakke land. Hierdoor ontstaat het gevoel dat wanneer je het museum 
in loopt, je als het ware de landgoedduin in loopt.’
In de zestiger jaren zijn delen van de landgoedduin afgegraven, maar 
dat gemis is met de komst van het museum hersteld. Zoals gezegd 
is de laad- en los-ingang voor het museum hier gevestigd, waarna 
nieuwe stukken duin hier overheen zijn aangebracht. Korbee spreekt 
in dit geval van ‘een strakke opening in het dijklichaam’.

Rustig, modern
De architect heeft het museum ontworpen als een ‘rustig, modern 
gebouw’ dat niet concurreert met het kasteel. Bij de bouw zijn natuur-
lijke duurzame materialen gebruikt, zoals prachtige stenen die het 
museum goed laten opgaan tussen de bomen die het omringen. ‘Om 
het museum als geheel mooi in het landschap te kunnen laten opgaan, 
moesten we ook iets met het dak’, aldus Korbee. ‘Het is een groendak 
geworden, ook al zien maar weinig mensen dit. Toch is het plaatje 
hiermee af. Overigens is het dak wel toegankelijk, maar vooralsnog 
alleen voor de medewerkers van het museum zelf.’

Het gebouw is af, het museum nog niet. Dus nog even geduld tot 2018. Dan zal het 

Lisser Art Museum zijn deuren openen. Twee derde van het nieuwe gebouw komt boven 

de grond uit, de rest verdwijnt ondergronds. En het museum heeft een groendak.



Lisser Art Museum

LandgoedduinDe tuin is een rijksmonument 
met de enige nog resterende 
landgoedduin in Nederland

Sedumdak
Het platte groene sedumdak met grindbanen is aangelegd door Leven 
op Daken. Hetzelfde geldt voor het klinkerwerk op de eerste verdie-
ping van het museum, waar de gebakken klinkers in blokkenpatronen 
zijn gelegd. Voor de eenheid van het geheel zijn de klinkers ook in 
deze vorm gelegd op maaiveldniveau.
Het sedumdak heeft een standaard opbouw met een ZinCo XD20 drai-
nagebaan met 6 centimeter extensief substraat dat is ingeplant met 
een sedummengsel. Onder de klinkerverharding is Stabilodrain SD30 
aangebracht met een systeemfilter PV. De Stabilodrain is afgevuld met 
Schots graniet. Dit materiaal is ook als straatlaag toegepast met een 
dikte van circa 10 centimeter ter bevordering van de waterafvoer. De 
afwatering vindt plaats door middel van sleufgoten die lozen op de 
drainageplaat die het hemelwater afvoert. 
Voor de inspanningen van Leven op Daken zal de museumbezoeker 
straks waarschijnlijk niet veel oog meer hebben. Die komt voor het 
museum, de tentoongestelde kunst en ongetwijfeld ook het omlig-
gende landgoed. Allemaal even prachtig. Net het (nog) niet zichtbare 
groendak. 

KVDK | KORBEE VAN DER KROFT - ARCHITECTEN BNA
Projectarchitect: Arie Korbee

Buffering en vertraagde afvoer van 
regenwater op daken
Door de klimaatverandering en de toename van verhard oppervlak krijgt
regenwater steeds minder de kans om natuurlijk te infiltreren in de bodem. Met de
nieuw ontwikkelde Floradrain FD 60 neo biedt ZinCo een effectieve oplossing om
overbelasting van ons rioolstelsel tijdens piekbuien te voorkomen.

Wij adviseren u graag over de mogelijkheden.

ZinCo Benelux b.v.  -  Postbus 9092  -  1006 AB Amsterdam  -  Tel. +31 (0)20 667 48 52  -  daktuin@zinco.nl  -  www.zinco.nl
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Innovatie

Is het een brug? Op de keeper beschouwd natuurlijk wel. Maar al 
een paar maanden na de officiële ingebruikname is de Daphne 
Schippersbrug óók verworden tot een bestemming. Het bouwwerk 
integreert een fiets- en voetgangersbrug met een school en een 
plantsoen tot één samenhangend geheel. De maximale ruimte voor 
groen maakt het project niet alleen aantrekkelijk als brug, maar ook 
als plek. Met als bonus zonnepanelen op het hoger gelegen deel van 
het dak van de school en schooltuintjes op het lager gelegen deel. Je 
vraagt je af: kan het qua ruimte- én grondgebruik nóg functioneler?
Met een lengte van 110 meter is de brug een indrukwekkende verschij-
ning. Vanuit de stad Utrecht gezien fungeert de montessorischool 
Viktor Hugo als landhoofd voor de brug. Vanaf straatniveau draait 
het fietspad in een sierlijke bocht omhoog en sluit via het dak van 
de school aan op de brug. Deze bijzondere constructie is bedacht om 
het hoogteverschil te overbruggen. Het Amsterdam-Rijnkanaal is een 
belangrijke scheepvaartroute en daarom moest de brug hoog genoeg 
zijn om de binnenvaartschepen niet te hinderen. Het dek hangt 
9 meter boven het water, terwijl het hoogste punt van de brug zelfs 
nog eens ruim 25 meter hoger ligt. 

De brug was nog niet in gebruik genomen of het ontwerp zoemde al 
rond op internet. Miljoenen likes op Facebook, lovende internationale 
kritieken van vooraanstaande architecten en architectuurbladen, 
ontelbare twitterberichten en retweets… Uniek, harmonieus en 
stijlvol, zo luidt het in veel van de talloze positieve reacties.

Uniek, harmonieus en stijlvol, 
zo luidt het in de talloze 
positieve kritieken

Nederland Fietsland, 
zelfs op het dak van een school 

Een in Nederland nog niet eerder vertoond staaltje van meervoudig ruimtegebruik: een fietsdak. 

En wat voor een fietsdak?! Tot in verre buitenlanden wordt er over geschreven.
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Spraakmakend

Fietsdak

Unieke samenwerking
Voor dit project werkten heel wat bedrijven samen met het ontwerp-
team van Rudy Uytenhaak Architectenbureau en NEXT architects. Ook 
Leven op Daken was één van de partners, en is daar – terecht – reuze 
trots op.
Het fietspad over het dak van de school is gerealiseerd onder regie 
van Mastum Daksystemen in samenwerking met de Leven op Daken-
partners Van der Tol Hoveniers, Smits Neuchatel, Van Wylick en 
Daksafe. Deze unieke samenwerking houdt in dat de uitvoerende 
bedrijven vanaf het voortraject gezamenlijk optrekken in het ontwerp, 
de voorbereiding en de uiteindelijk realisatie. Mede omdat er op deze 
unieke wijze al eerder talloze succesvolle Leven op Daken-projecten 
zijn gerealiseerd, zijn de bedrijven goed op elkaar ingespeeld en 
vullen elkaar feilloos aan. Naar buiten toe treden zij echter op als één 
bedrijf met slechts één doel: bijzondere projecten realiseren.

Dakopbouw
Het extensief begroeide energiedak is voorzien van een sedumtapijt 
van ZinCo: een drainagelaag met filtervlies op beschermmat met 60 
mm substraat en een ingeplant systeem. De PV panelen zijn met 
beschermend rubbergranulaat en verzwaard met betontegels windvast 
op de dakbedekking geplaatst.
De verdere dakopbouw bestaat uit een drukvaste cementgebonden 
EPS afschotmortel (Betopor) met daarop twee lagen bitumineuze 
dakbedekking, volledig gekleefd, waarbij voor de toplaag vanwege de 
begroeiing is gekozen voor een wortelvaste APP bitumen. De loopver-
hardingen zijn voorzien van betontegels op verstelbare tegeldragers.
Het stofvrij gestraalde beton van het fietsdak is voorzien van een 
dampremmende gebitumineerd polyestermat verkleefd met warme 
bitumen op de ondergrond. Hierop is een meerzijdig isolerend 
afschotmortel van cementgebonden Polystyreen aangebracht die op 

sommige stukken zelfs een dikte van 805 mm haalt. Als waterdichting 
is een losliggend membraan van APP gemodificeerde bitumen aange-
bracht, geschikt voor de hitte van het gietasfalt tijdens aanbrengen, 
met daarop bouwstaalwapening verzinkt opgenomen in een dikte 
van 25 mm gietasfalt. Als toplaag is een tweede ongewapende laag 
gietasfalt met weer een dikte van 25 mm aangebracht, afgestrooid 
met gebroken natuursteen in rood en grijs.
Zo blijkt er een hele wereld schuil te gaan achter zo’n prachtig 
fietsdak. 
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Nieuwbouw

Vijf keer bijzonder

Het terrein aan de Kleine Drift in Hilversum leek na de sloop van de voormalige gasfabriek 

op sterven na dood. Maar na een ingrijpende bodemsanering is wat nu Villa Industria heet 

weer springlevend. Een nieuwe woonwijk met woonhuizen en woontorens waar parkeren 

ondergronds gebeurt. Dat schept ruimte voor intensieve daktuinen.
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Hilversum

Intensieve daktuinen

De drie woontorens aan de rand van Villa Industria zijn compleet 
onderkelderd met een parkeergarage. Dit biedt ruimte aan een daktuin 
van liefst 1.800 vierkante meter die vooral dient als zichttuin en is 
ingericht met heesters en vaste planten. Elders in de wijk staat een 
ander woonblok met eengezinswoningen dat eveneens volledig is 
onderkelderd. De twintig huizen hebben op de onderliggende parkeer-
garage hun eigen privé-tuin met een achteruitgang.

Industrieel
Bouwbedrijf Heijmans dat de Villa Industria realiseerde, spreekt 
in de verkoopbrochure van “vijf keer bijzonder”. De nieuwe wijk 
is industrieel vormgegeven, wat verwijst naar het verleden van 
het gashoudersgebied. De wijk is energiek, omdat parkeren onder-
gronds gebeurt, wat ruimte schept voor de kinderen om te spelen. 
De wijk is bijzonder, omdat het gebied opnieuw leven ingeblazen 
moest worden. Ook bijzonder is, vindt Heijmans, de verkoop-app 
waarmee kopers en andere geïnteresseerden in virtueel 3D binnen 
de woningen kunnen kijken.
Maar het meest bijzondere is dit kenmerk dat Heijmans óók aan de 
wijk toekent: de groenste. Citaat: “Niet alleen de ligging nabij de 
hei maar ook het groene ontwerp van de directe woonomgeving 
kleurt de nieuwe wijk groen. De auto’s staan ondergronds en de 
straten worden gescheiden door groene perken, kleine parkjes en 
fraai gemetselde tuinmuren.”

Drainage
Aan dit laatste heeft Leven op Daken een flinke bijdrage geleverd: 
het beplantingsplan, het waterdicht maken van de beide parkeer-
daken (conform de Leven op Daken Garantie met twee maal verkleefd 
bitumen dakbanen in een wortelwerende uitvoering) en de verdere 

dakopbouw, inclusief de drainage. Dat laatste viel overigens nog niet 
mee, omdat de daktuinen aansluiten op het maaiveld. Het lastige 
hiervan is dat een daktuin nagenoeg niet inklinkt, maar grond op 
maaiveldniveau wel. Dit probleem is slim opgelost door de drainage 
iets verder te laten doorlopen, dus tot een stukje in het maaiveld.
Ook heeft Leven op Daken een betonnen zitrand als afsluiting van 
de daktuin aangebracht én de privé-terrassen aangelegd. Om deze 
waterpas te krijgen – het dak heeft immers afschot – zijn de tegels 
geplaatst op in hoogte verstelbare tegeldragers.

Dakopbouw
Voor de complete daktuinopbouw vormen producten van Zinco de 
basis. Overal op het waterdichte bitumen is een TSM 32 beschermmat 
gelegd, gevolgd door het waterbesparende Zinco-element FD 40. 
Vervolgens is een filtervlies geplaatst, waarop het substraat is aange-
bracht. Op sommige plekken is gekozen voor een licht heuvelachtig 
landschap. Daar is eerst nog EPS geplaatst, voordat het substraat is 
aangebracht. 
De gemiddelde laagdikte van het substraat is 30 centimeter en op 
sommige plekken zelfs nog iets dikker. Door dit pakket en de hoogte-
verschillen is een gevarieerde beplanting mogelijk. Er is gekozen voor 
vaste planten in een mix van Hollandsgroen, heesters en zelfs bomen. 
De gewassen hadden bij plaatsing al een behoorlijke omvang, waar-
door al snel het idee van meerjarige begroeiing ontstond. Het project 
is nu iets meer dan een jaar opgeleverd, maar oogt wat betreft het 
groen aanzienlijk volwassener. 

Om de terrassen waterpas 
te krijgen – het dak heeft 
immers afschot – zijn in 
hoogte verstelbare 
tegeldragers gebruikt
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Interview

De markt voor begroeide daken groeit. Het aanbod is echter divers 
en omvat verschillende dakopbouwsystemen. ‘Dit maakt dat ook de 
behoefte aan eenduidigheid toeneemt’, vertelt André van den Engel. 
‘De ene aanbieder kan dan wel claimen dat zijn systeem dit presteert, 
en de andere dat, maar opdrachtgevers willen kunnen vergelijken. Zij 
willen dat de systemen volgens dezelfde normen langs de meetlat 
gelegd kunnen worden.’
Ook de aanbieders zelf hebben behoefte aan een gelijk speelveld. 
Diverse leveranciers (waaronder Leven op Daken), groenorganisaties, 
ingenieursbureaus en zelfs een gemeente (Rotterdam) sloegen op 
initiatief van NEN de handen ineen om tot een betrouwbare norm te 
komen. NEN vroeg adjunct-directeur Van den Engel van brancheorgani-
satie VEBIDAK op te treden als onafhankelijk voorzitter van de norm-
commissie. Uitgangspunt was te komen tot een Nederlands Technische 
Afspraak (NTA), de opmaat naar een volwaardige NEN-norm.

Afspraken
‘Het was een flinke opgave om tot overeenstemming te komen’, aldus 
Van den Engel. ‘De belangen lopen immers uiteen. Iedereen wil natuur-

lijk zijn belang optimaal in de norm opgenomen zien. Maar we zijn er 
uit gekomen. We hebben afspraken gemaakt over drie onderdelen: 
windweerstand, waterretentie en brandgevaarlijkheid. Daar hebben 
we vier jaar over gedaan. In december is de norm gepubliceerd.’
Dat het vier jaar heeft geduurd, heeft niet alleen te maken met 
uiteenlopende belangen. Van den Engel: ‘Er moesten ook nog zaken 
nader uitgezocht worden. Niet overal bestonden betrouwbare cijfers 
van. Zelfs nu nog niet. Bijvoorbeeld wat betreft de windvastheid van 
losliggende systemen met begroeiing daarop. We weten alles over 
windgedrag met de maatregelen tot twaalf meter hoogte. Maar we 
hebben nog onvoldoende ervaring op hogere gebouwen. We blijven 
dus werken aan de norm. Dat is ook de reden waarom we hebben 
gekozen voor de NTA. Dat doe je als er nog een deel van de benodigde 
kennis of ervaring ontbreekt. Door te blijven meten en onderbouwen 
is de uiteindelijke ambitie door te groeien tot een volwaardige 
NEN-norm.’

Eisen stellen
In de NTA 8292, zoals de nieuwe norm volledig heet, worden termen 
en definities op een eenduidige manier beschreven. ‘Als we het 
bijvoorbeeld over het watervasthoudend vermogen hebben, dan 
praten we bij alle systemen over hetzelfde. Wij denken namelijk dat 
opdrachtgevers straks mogelijk niet langer om systemen vragen, maar 
om prestaties. Aan de hand van de NTA kunnen objectieve bepalingen 
plaatsvinden.’
Overigens is de NTA alleen bedoeld voor platte daken met een exten-
sieve dakopbouw, zoals sedumdaken. Leven op Daken biedt deze daken 
voortaan uiteraard ook aan volgens de NTA-normen, maar gaat in het 
totaalaanbod nog altijd verder dan dit. Bijvoorbeeld met ook inten-
sieve gebruiksdaken. Hiervoor zijn nog geen normen beschikbaar, 
maar de standaard tien jaar volledige garantie van LOD op de totale 
systeemopbouw (met een dubbel verkleefde onderlaag) zal eveneens 
het nodige vertrouwen wekken. 

Norm voor 
‘aantoonbare 
prestaties’
Diverse partijen in de markt voor groene 

daken hebben afspraken gemaakt over een 

betrouwbare norm voor hun systeem. ‘Daar 

hebben opdrachtgevers behoefte aan’, zegt de 

deskundige. ‘Hiermee halen zij een betrouw-

baar product in huis. Noem het een aantoon-

bare prestatie.’

‘Opdrachtgevers vragen 
niet meer om systemen, 
maar om prestaties’
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Buitenland

Niet iedereen zal hem kennen, zakenman-miljardair Ion Tiriac. Maar 
bij wie de sport de afgelopen jaren een beetje heeft gevolgd, zal het 
volgende waarschijnlijk een lichtje doen branden. Vergeten is onge-
twijfeld dat de kleurrijke Tiriac zijn loopbaan ooit begon als tafelten-
niskampioen, want dat is te lang geleden. Maar dat hij daarna een zeer 
behoorlijke internationale tenniscarrière (in de zomer) combineerde 
met een even behoorlijke ijshockeycarrière (in de winter), dat moet 
menigeen toch zijn opgevallen. Net als het feit dat hij zijn staats-
burgerschap van het toen nog streng communistische Roemenië goed 
wist te combineren met een verder bestaan als zakenman én tennis-
coach (van onder anderen Boris Becker). Een lang verhaal kort: Tiriac 
is een man met een rijk verleden en veel vernieuwende ideeën over 
wie een dik boek valt te schrijven.

Indrukwekkend innovatief

Een alles-in-één sportcomplex ondergebracht in een indrukwekkend innovatief gebouw. 

Maar wie had ook anders verwacht, met zo’n minstens even indrukwekkende eigenaar?

Country Club
En nu dus die Stejarii Country Club van hem, gelegen in het centrum 
van een oud eikenbos aan de rand van Boekarest. In totaal 13.200 
vierkante meter beslaat dit sport- en vrijetijdscentrum met tennis-
banen, squashbanen, een ijsbaan, binnen- en buitenzwembaden, 
een spa, een fitnessclub, vier restaurants en een driving range voor 
golfers. O ja, en een hotel natuurlijk.

Al minstens even verrassend is de vorm van het complex: een lang-
zaam oplopend en aan de andere zijde weer aflopend gigantisch 
grasdak dat toegankelijk is voor de bezoekers en van waar gekeken kan 
worden naar de ondergebrachte buitensporten. Maar er picknicken of 
gewoon uitrusten mag ook.
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Roemenië

Boekarest

Door het grasdak gaat 
het complex goed op in 
de groene omgeving

Door het grasdak gaat het complex goed op in de groene omgeving, 
een indruk die versterkt wordt doordat het grasdak doorloopt tot 
op maaiveldniveau. Het gehele dak is voorzien van een wortelwe-
rende waterdichte afsluiting van de onderlaag. Voor een stevige 
verankering van de verdere dakopbouw is op de steilere gedeelten 
gekozen voor kunststoffen Georaster-elementen van Zinco met een 
water bufferende werking tot wel 100 liter per vierkante meter. De 
minder steilere gedeelten van het dak zijn voorzien van Floraset FS 
75-elementen, eveneens van Zinco, terwijl de rest van het dak toekan 
met Floradrain FD 40. Bovenop dit alles is een ongeveer 10 centimeter 
dikke substraatlaag aangebracht die speciaal geschikt is voor gras.
We hebben verhaal het hier kort gehouden. Maar als we hadden 
gewild, hadden we net als over de eigenaar een boek kunnen schrijven 
over die prachtige Stejarii Country Club. 
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e info@smitsneuchatel.nl www.smitsneuchatel.nl

Smits Neuchâtel 
de specialist in renovatie 
en nieuwbouw van:

• Gebruiksdaken
 - Parkeren
 - Pleinen
 - Vijvers
 - Tuinen
• Bedrijfsvloeren
 - Industrieel
 - Decoratief
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Interview

‘Belastingvoordeel voor groendaken kan een oplossing zijn’, zegt 
Anne-Marie Bor. ‘Maar zo ja, hoe moet je dat dan vormgeven? 
Innovatieve financiering kan natuurlijk ook. Of moeten we vooral 
inzetten op technische of natuurlijke innovaties? Maar hoe krijgen we 
die dan scherp.’
Bor begeleidt vanuit haar eigen bedrijf NextGreen samen met Carleen 
Mesters van Stroom en Onderstroom het proces van de Green Deal 
Groene Daken. De ruim dertig deelnemers denken na over stimule-
ringsmaatregelen voor begroeide daken. 

Over iets minder dan twee jaar moet het zover 

zijn. Dan is er goed zicht op welke instrumenten 

in welke mate bijdragen aan een versnelde groei 

van het aantal groendaken in Nederland.

Stimulansen 
voor groendaken
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ThemaVervolg

Inmiddels tellen we in Nederland 214 Green Deals. Een deel daarvan 
is afgerond, terwijl aan het andere deel nog hard wordt gewerkt. De 
Green Deal Groene Daken valt in deze laatste categorie.
Het idee achter de “deals” is afkomstig uit de Tweede Kamer. Die vond 
dat de overheid groene afspraken met de samenleving moet maken, 
om zo het streven naar meer duurzaamheid een impuls te geven. Het 
is de bedoeling dat bedrijven, organisaties en overheden tot afspraken 
komen op basis van gedeelde kennis en ervaring, desgewenst aange-
vuld met gericht onderzoek. De rijksoverheid kan de uitkomsten 
aansluitend omzetten naar ontwikkeling van kennis en tools, brede 
communicatie en aanpassing van regels.

Leven op Daken is één van de initiatiefnemers van Green Deal Groene 
Daken. Maar het is niet de eerste keer dat de organisatie dit doet. 
Eerder al haakte LOD – toen nog op verzoek van derden – aan bij de 
Green Deal Bedrijven en Biodiversiteit. Die had tot doel te komen 
tot meer groene groei en biodiversiteit in Nederland. Dit tweede 
initiatief draait om het daadwerkelijk stimuleren van groene daken. 
Met als ideaal een sluitend verdienmodel voor de meerwaarde van 
een groendak.’

Wij richten uw 
dak veilig in. 
Voor ons heel 
gewoon,  voor u 
heel veilig.

Wij zijn dé 
specialist op 
het gebied van 
dakveiligheid

Daksafe BV

Waardsedijk Oost 12, 3417 XJ  Montfoort, Nederland

T. 0031348 47 52 00   |   F. 0031348 47 14 86

info@daksafe.nl   |   www.daksafe.nl

WAT KAN DAKSAFE VOOR U BETEKENEN?

Werken op daken is aan heel wat wettelijke regels, Arborichtlijnen en 

veiligheidsvoorschriften gebonden. Daar weten we bij Daksafe alles 

van. Want wij zijn dé specialist op het gebied van dakveiligheid. We 

ontwikkelen, produceren en monteren. Van toetreding tot loopbruggen. Van 

verankeringspunten tot evacuatieapparatuur. En van standaardoplossingen 

tot maatwerk. 

Elke daksituatie is anders. Standaard veiligheidsproducten voldoen dan ook 

niet altijd. Wij hebben de kennis, kunde en ervaring in huis om voor elke 

situatie een passende oplossing te vinden.

OOK VEILIG 

AAN DE SLAG?

VRAAG NU DE 

FOLDER AAN OP 

INFO@DAKSAFE.NL
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Verdienmodel

Green Deal

De volgende partijen hebben de 
Green Deal Groene Daken ondertekend

Overheden: 
Ministerie van Economische Zaken, Ministerie van 
Infrastructuur en Milieu, Provincie Noord-Brabant, 
gemeenten Almere, Amsterdam, Enschede, 
Rotterdam en Tilburg, Waterschappen Amstel, 
Gooi en Vecht, Aa en Maas, de Dommel, Vechtstromen

Brancheverenigingen: 
VEBIDAK, Vereniging Bouwwerk Begroeners, 
VHG branchevereniging van ondernemers in het groen

Bedrijven: 
Leven op Daken, Mastum Daksystemen, Van der Tol Groep, 
Zinco Benelux, BDA Groep, BTL Nederland, 
Nelen & Schuurmans, Optigroen, Sempergreen

Finance: 
Achmea, Nationaal Groenfonds, Rabobank

Kennisorganisaties: 
Amsterdam Rainproof, Hogeschool Inholland, NIOO, 
Stichting Roof Update, SBRCURnet, VIBA-Expo, 
de Vlinderstichting, Vogelbescherming

Gebruikers / pilotlocaties: 
Woningbouwcoöperatie Domijn

‘Het ideaal is een 
sluitend verdienmodel 
voor de meerwaarde 
van een groendak’

Werksporen
De Green Deal telt een groot aantal partners die meedenken over oplos-
singen (zie ook het kader). Zij zetten in op zeven werksporen die moeten 
leiden tot meer groene daken: belastingdifferentiatie, gebouwlabels, 
biodiversiteit, mindset, omgevingswet, innovatie en facts & values.
Bor geeft nadere tekst en uitleg: ‘De groep Belastingdifferentiatie 
onderzoekt hoe groendaken fiscaal gestimuleerd kunnen worden, 
bijvoorbeeld via de Rioolheffing of de Waterschapsbelasting. Denk 
aan een korting voor percelen die water vasthouden, en meer betalen 
als je gebouw en tuin verhard zijn. De groep Omgevingswet denkt 
na over een handreiking aan gemeenten waarmee ze groen op daken 
kunnen stimuleren. En de groep Facts & Values brengt alle beschik-
bare informatie over groene daken in kaart en rangschikt die zodanig 
op voordelen, kwaliteit, kwantiteit en de winst in euro’s per type 
begroeid dak, zodat die informatie vergelijkbaar wordt.’
‘De andere groepen werken aan innovaties en een richtlijn voor 
grotere biodiversiteit, vervolgt Bor. ‘Misschien bedenken we gaan-
deweg nóg meer mogelijkheden die we eveneens in april 2019 willen 
opleveren om samen te komen tot betere voorwaarden voor landelijke 
stimulering. Want we willen voorbij de nu nog geldende praktijk dat 
mensen die investeren in een groendak als gevolg van de meerwaarde 
daarvan worden ontmoedigd met een hogere belastingaanslag door de 
stijging in WOZ waarde. De te betalen belasting zou juist lager moeten 
zijn, omdat de gebouweigenaar bijdraagt aan een gezondere leefom-
geving en aan vermindering in wateroverlast bij piekbuien. Misschien 
ten overvloede, maar groendaken verbeteren de leefbaarheid in een 
gebied, ze vangen CO2 en fijnstof af, ze bufferen regenwater, werken 
verkoelend in het gebouw en in de omgeving én zijn de beste onder-
grond voor het opwekken van zonne-energie. Een collega-ondernemer 
die vorig jaar op mijn aanraden een groendak plaatste, vertelde me 
laatst trots dat hij de vorige zomer slechts twee dagen de airco aan 
hoefde te doen, in plaats van bijna dagelijks in de zomermaanden.’

Meer informatie? Kijk op www.greendealgroenedaken.nl 
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Innovatie

Ecopan klaar om 
Nederland te veroveren 
(en de rest van de wereld)

Hoe maak je van een hellend dak op bestaande bouw een duur-

zaam groendak? Met de Ecopan! Een innovatief product dat 

exclusief wordt geleverd door Leven op Daken, bestaande uit 

een waterdicht kunststof dakpanelement in de vorm van een 

bakje met daarin een substraatlaag die begroeid is met een 

sedumtapijt. Duurzaam en ecologisch.
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Innovatie

Hellende daken

De groene dakpan levert een 
positieve bijdrage aan de 
stedelijke biodiversiteit

De Ecopan is zo’n typisch in een garage uitgevonden innovatief 
product waarvan velen zullen denken: had ik dat maar bedacht. Arno 
Weppel (60), in het dagelijks leven medewerker vastgoedonderhoud 
bij woningcorporatie Domijn in Enschede, ging hen echter voor. 
‘Het idee is geboren in 2008’, vertelt Weppel. ‘De directie had een 
ideeënbus-prijsvraag uitgeschreven rond de vraag hoe we de duur-
zaamheid van bestaande woningen konden verbeteren. Ik kwam uit 
bij de betonnen dakpannen die we elke veertig jaar vervangen door 
een zelfde type, en dat is het dan. Dat moest toch beter kunnen, zo 
bedacht ik me. In ieder geval duurzamer. Daarom ben ik thuis wat 
dingen in elkaar in elkaar gaan knutselen.’
Na niet eens zo heel lang denken en knutselen kwam Weppel naar 
buiten met enkele “begroeide proefdakpanbakken” ter grote van twee 
dakpannen. Hij presenteerde ze aan de directie. Die zag wel wat in zijn 
uitvinding en bood hem de ruimte een pilotproject te gaan draaien 
door op elf woningen de betonnen dakpannen te vervangen door zijn 
Ecopannen. Dat vergde nog wel de nodige voorbereiding. Weppel: ‘Van 
de door mij ontwikkelde Ecopan heb ik eerst een model laten maken 
door een modelmakerij. Daarna heeft een thermoformend bedrijf de 
bak geproduceerd in duurzaam gerecycled HDPE-kunststof van een 
zeer hoge dichtheid.’

Zo werkt het
De eerste “pilot-pannen” liggen nu sinds 2013 op de Enschedese daken en 

worden jaarlijks gemonitord op hoe zij zich houden. De bevindingen zijn 

zonder meer goed. Niet dat Weppel zich hier zorgen over maakt, ‘want bij 

mij thuis ligt al sinds 2011 een aantal vierkante meter, en dat ziet er ook 

nog steeds prima uit.’

De Ecopan is qua afmetingen zo ontworpen dat elk dak met sneldakpannen 

volledig kan worden vervangen. Hij kan worden toegepast op daken met 

een helling van minimaal 20 tot maximaal 50 graden zonder dat sprake 

is van gewichtstoename. De bakken worden aan de bestaande panlatten 

gehangen waardoor het overtollige water door de waterdichte bak naar de 

goot en afvoer wordt geleid. Voor dakranden en aansluitingen op de goot 

of nok zijn speciale aansluitdetails en prefab hoeklijnen ontworpen. Om 

tot een goed dakverdeling te kunnen komen, zijn er ook halve, driekwart 

en éénpanselementen ontwikkeld. 



De Meerwaarde van Leven op Daken

Leven op Daken is hét adviesbureau voor meervoudig ruimtegebruik op 
daken. Wij beheersen het gehele traject. Van advisering met schets- 
en definitief ontwerp, eigen bestekservice; uitvoering met bouwbe-
geleiding; preventief onderhoud en het uiteindelijke beheer van alle 
soorten gebruiksdaken. 

Geautoriseerde verwerkers bestaande uit dakaannemers, hoveniers, 
installateurs, leveranciers en producenten, die elk afzonderlijk de 
duurzame Leven op Daken kwaliteit van extensieve- en intensieve 
gebruiksdaken onderschrijven, zijn aangesloten bij Leven op Daken 
en vormen samenwerkende teams. De vier specialistische thema’s van 
deze gebruiksdaken zijn groendaken (daktuinen), energiedaken (o.a. 
PV zonne-energie en thermische energie (de dakcollector), water-
daken (waterberging en waterbuffering) en parkeerdaken. Tevens als 
vijfde thema de groengevel.

Met een eigen website, vakblad en unieke All-in verzekerde garantie 
een waarborg voor absolute zekerheid voor iedere opdrachtgever die 
meer met zijn dak wil doen.

De sedumbegroeiing en het 
substraat zitten opgesloten in 
het dakelement. Sedum is traag-
groeiend, verliest geen blad en 
kan zeer goed tegen zowel vocht 
als droogte. Het gehele systeem is 
dan ook onderhoudsarm. Eén keer 
per jaar onderhoud in de vorm van 
bemesting van de sedum en het 

verwijderen van zaailingen volstaat dan ook. Dit kan goed gecombi-
neerd worden met ander jaarlijks noodzakelijk onderhoud, zoals het 
reinigen van de goten.

Positieve effecten
De Ecopan levert een positieve bijdrage aan de verbetering van 
de stedelijke biodiversiteit, en meer. Daarom wilde de gemeente 
Enschede graag zelf deelnemen aan het pilotproject, omdat de pan 
wel tot elf liter hemelwater per vierkante meter kan vasthouden. 
Dit vermindert de druk op het riool, en daarmee ook de kans op 
wateroverlast. Weppel hierover: ‘In de Duitse stad Stuttgart krijgen 
gebouweigenaren met groendaken om deze reden korting op hun 
waterschapslasten. Het zou mooi zijn als dergelijke stimulansen ook 
in Nederland van de grond zouden komen.’
Andere ecologische voordelen van groendaken in het algemeen en de 
Ecopan in het bijzonder: het groen filtert fijnstof uit de lucht, vangt 
CO2 af, vermindert het “heat island-effect” in steden, zorgt voor 
geluiddemping en zorgt er in de zomer voor dat de onderliggende 
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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 5, 3454 PW De Meern, T: +31(0)30 - 264 2069, info@levenopdaken.nl

Een uitgebalanceerd systeem van kwalitatief hoogwaardige materi-
alen; een juiste uitvoering door geautoriseerde verwerkers met een 
uiteindelijke onafhankelijke Leven op Daken/ BDA controle leidt tot 
een duurzaam 10 jaar verzekert Leven op Daken gebruiksdak met een 
uiteindelijk verwachte levensduur van minstens 30 jaar.

Bij het ontwerpen en uitvoeren van meervoudig ruimtegebruik op 
platte daken worden binnen het ‘Leven op Daken-stappenplan’ hoge 
eisen gesteld aan een veilig en duurzaam dakbedekkings-systeem. Bij 
het toepassen en uitvoeren van meervoudig ruimte-gebruik op daken 
blijkt vaak dat het beste resultaat voor een duurzaam gebruiksdak ligt 
bij het vasthouden aan een hoge kwaliteiteis.

Beide systemen, zowel de dakbedekking als het erop geplaatste 
gebruiksdak moeten in balans zijn met elkaar. Schakel ons in voor 
Design, Build & Construct.
 
Samen maken wij Leven op Daken!

Download de  
Leven op Daken App

ruimte minder warm wordt. Weppel over deze laatste twee punten: ‘Er 
worden momenteel metingen uitgevoerd om te achterhalen hoeveel 
de geluiddemping precies bedraagt. Dit geldt ook voor de koeling. We 
willen bijvoorbeeld weten of de Ecopan in de winter niet bijdraagt 
aan nog meer kou binnen. De eerste resultaten wijzen overigens uit 
van niet: het resultaat zal ongeveer gelijk aan nul zijn. In de zomer 
is dat anders. Dat blijkt uit de metingen, maar ook uit de reactie van 
een bewoonster van één van de huizen: “De was op zolder droogt 
nu minder snel.” Het misschien wel meest tastbare (nee: zichtbare) 
voordeel van de Ecopan mogen we ook niet vergeten: een groene(re) 
stad is gewoon mooier! Vandaar dat Weppel en Leven op Daken er nu 
ook hard aan werken om het netwerk van groene dakpannen verder 
uit te zetten. 


