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Wij hebben in dit magazine eens geschreven 
over koeien op daken. Geen levende, maar 
rijdende exemplaren op een railsysteem.  
Het kunstwerk werd aangelegd door een daarin 
gespecia liseerd bedrijf en direct geplaatst  
op de dakbedekking. Tja, dat ging dus mis. 
Lekkage. Zo hebben we ook eens geschreven 
over een daktuin die deels zou worden  
ingericht als groentetuin en die kort daarna 
eveneens lekte. De daktuinder had geprobeerd 
de terrassen en tussenliggende looppaden 
netjes in één lijn te leggen door piketpaaltjes 
te slaan om daar een draad tussen te kunnen 
spannen… Voor alle duidelijkheid: ook dit  
was dus geen dak van Leven op Daken.

Column

Koeien en piketpaaltjes
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Het zijn voorbeelden van jaren geleden toen er 
nog niet of nauwelijks werd nagedacht over 
stadslandbouw en daktuinbouw. Ik moest er aan 
denken tijdens de voorbereiding van dit nummer 
van Leven op Daken met als thema urban 
farming. Hetgeen ik in begrijpelijk Nederlands 
toch maar liever gewoon onder stadslandbouw 
schaar, is een trend – wat zeg ik: het is een 
rage! Begrijpelijk overigens, want stadsland-
bouw gaat gepaard met volgens mij alleen maar 
voordelen voor mens en milieu. Welke dat zijn, 
leggen we uit verderop in dit magazine. Inclusief 
sprekende praktijkvoorbeelden.
Terug naar de koeien en piketpaaltjes. Wat ik 
maar wil zeggen, is dat we in Nederland nu al 
jaren ervaring hebben met groendaken, maar 

dat we nog altijd moeite hebben de jongste 
ontwikkelingen bij te houden. En de ontwik-
kelingen gaan snel. Zie alleen al alles wat 
momenteel gaande is rond stadslandbouw.  
Hoe spelen de daken- en de groenbranche hier 
op in? Hoewel ik liever zou zeggen: hoe speelt 
de gecombineerde daken-/groenbranche hier 
op in? Want dat is wat Leven op Daken doet: 
één partij neemt de opdracht aan, legt het dak 
plus de dakopbouw aan conform de minimale 
eisen van Leven op Daken, en geeft de afnemer 
een tienjarige verzekerde garantie af op 
lekdichtheid. Wat Leven op Daken juist wil 
voorkomen is dat cowboys koeien op groen-
daken gaan zetten die zich vervolgens moeten 
zien te redden op een droge prairie of in een 

doorweekt moeras. De ontwikkelingen gaan 
snel, maar in de branche bestaat nog altijd 
geen overeenstemming over wat goed 
aan gelegde groendaken zijn en wat de onder-
liggende randvoorwaarden zijn. Zolang hiervoor 
geen landelijke richtlijnen zijn, laat staan 
wettelijke normen, kunt u maar beter ver-  
trouwen op een partij die zijn deskundigheid 
en betrouwbaarheid in de praktijk heeft 
bewezen. Tenslotte willen ook groenten, fruit 
en mogelijk zelfs levende landbouwhuisdieren 
gewoon lekker kunnen opgroeien en Leven op 
Daken. Daarom graag tot ziens!

erik Steegman,
directeur Leven op Daken
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Duurzaam en verbindend
Hoe verschillend de uitingsvormen ook kunnen zijn, de gedachten achter 
stadslandbouw komen in de meeste gevallen sterk overeen. De initiatief-
nemers willen een bijdrage leveren aan het duurzamer maken van de 
voedselvoorziening. Dus geen dure en milieuverontreinigende transport-
kosten meer, maar productie liefst lokaal, dicht bij de consument zelf. 
Maar ook gezonde producten, minder bestrijdingsmiddelen, geen hoge 
energiekosten (dus alleen groenten van het seizoen) en volledig eco- 
logisch verantwoord. De vraag is dan: passen Van Traa’s winteraardbeien 
hier straks wel tussen? Het antwoord is tóch een ja. Deze aardbeien 
groeien namelijk binnen het verbouwde kantoorgebouw op onder 
speciale energiezuinige led-lampen van Philips. Zover is de stadsland-
bouw inmiddels al: zelfs deze multinational denkt er duurzaam in mee.
Een ander door veel stadsboeren gedeeld streven, is dat ze de voedsel-
keten weliswaar willen verkorten, maar niettemin ook de verbinding met 
het platteland willen maken. Zodat de consument zélf kan zien waar en 

Hippe bedrijfsnaam: De groenten uit Amsterdam. Leuke slogan: Eten wat 
de stad schaft. Nieuwsgierigmakende weblogtitel: Belevenissen van een 
stadsboerin. Urban farming swings and is here to stay. Dat is wat  
de hedendaagse stadslandbouw uitstraalt. Verrassend, verfrissend, 
vernieuwend… creativiteit kan de stadsboeren en -boerinnen zeker niet 
ontzegd worden.
Wat te denken bijvoorbeeld van het initiatief van Philip van Traa van  
‘De groenten uit Amsterdam’ om in een leegstaand kantoorgebouw 
midden in de stad aan het IJ over vijf gestapelde lagen met een totale 
oppervlakte van 1.100 vierkante meter onder led-verlichting groenten al 
ín hun verpakking te gaan kweken? Innovatief, gezond en nog duurzaam 
verantwoord ook. Om het plaatje compleet te maken: buiten het gebouw 
krijgen we de klassieke aanpak te zien waar Van Traa in cortenstale 
(roestig-uitziende) bakken vergeten oud-Hollandse groenten tot wasdom 
gaat wekken. High-tech en low-tech gecombineerd, ook dat hoort  
bij urban farming.

Mens en milieu plukken 
vruchten van stadslandbouw 

Initiatieven voor zowel klassieke als innovatieve vormen van landbouw 

midden in de stad springen als paddenstoelen uit de grond. Op braak-

liggende percelen, in leegstaande gebouwen, op daken, op balkons, aan 

muren en gevels… het gebeurt allemaal. Urban farming lijkt de trend 

zelfs al voorbij. Dit wordt een blijvertje.
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hoe zijn voedsel groeit, zonder dat dit zijn keuzemogelijkheden beperkt.
Ter illustratie van dit laatste: Huibert de Leede is een van de drie initi-
atiefnemers achter ‘Uit je eigen stad’ dat in de Rotterdamse binnenstad 
op minimaal vijf hectare grond en dak zelf groente, fruit, vis en kip wil 
gaan produceren. “Mét eigen restaurant, winkel, workshops en evene-
menten”, zo voegt De Leede hier aan toe. Ook hij en zijn kompanen 
kiezen voor een innovatieve aanpak. De viskwekerij is bijvoorbeeld 
direct gekoppeld aan de groentekwekerij, zodat de vissen de groenten 
kunnen bemesten. Maar omdat De Leede en zijn collega’s de consument 
met hun initiatief bijvoorbeeld geen biefstuk uit eigen 
stadstuin kunnen aanbieden, wordt tevens contact 
gezocht met boeren in de nabijheid. “Zodat we alles 
kunnen bieden wat binnen een straal van laten we 
zeggen 30 kilometer vanaf de Coolsingel te vinden is.”

Leerzaam en sociaal
Wat zeker ook niet vergeten mag worden, is dat stadslandbouw tevens 
belangrijke educatieve en sociale componenten met zich meedraagt. 
Bijvoorbeeld voor de hedendaagse stadsjeugd, die lang niet altijd  
duidelijk voor ogen heeft waar gesneden rode kool in een potje of 
komkommers in folie oorspronkelijk vandaag komen. Met een of meer 
stadslandbouwlocaties om de hoek kunnen ze met eigen ogen waar-
nemen hoe groenten en fruit groeien en hoe bijvoorbeeld kippen  
scharrelen. Indien ze dat willen, kunnen ze in sommige gevallen zelfs 
meehelpen of meewerken op de stadsboerderij.
De sociale component geldt vooral voor projecten die vrij toegankelijk 
zijn voor omwonenden of die zelfs juist speciaal voor deze stads-
bewoners bedoeld zijn. Denk bijvoorbeeld aan het project Zuidpark  
in Amsterdam, waar op het dak van een gerenoveerd kantoorgebouw  
een dakmoestuin (wat heet: nota bene de grootste van Europa!)  
is aangelegd ten behoeve van de gebruikers van het pand daar onder 
(zie ook het artikel op pagina 8-9). Zij kunnen elkaar hier dus op  
het dak treffen bij het onderhouden van de moestuin en tijdens  
het oogsten, wat ongetwijfeld een positief effect zal hebben op de 
onderlinge verhoudingen.

De Proeftuin Hofbogen in Rotterdam beoogt soortgelijke effecten te 
bereiken. En meer. Volgens de website is het plan op de plek van het 
oude station Hofplein, nu het dak van een mini-mall, ‘gebaseerd op 
synergie en rendement door een combinatie van duurzaamheid, culturele 
clustering en creatieve industrie. Met de realisering van een duurzame 
Orangerie als expo-ruimte, city-lounge, buitenpodium, stadslandbouw en 
een park, krijgt het dak een aantrekkelijke stedelijke gebruiksfunctie: 
een inspirerende ontmoetingsplek waar ontspanning mogelijk is in de 
context van een culturele dimensie en een groene omgeving. De proef-
tuin is mede door het gebruik van zonne-energie zelfvoorzienend en kan 
hierdoor zonder structurele overheidssubsidie.’

Verdienmodel
Op subsidie zit trouwens geen enkele stadsboer te wachten, zo wordt al 
snel duidelijk tijdens gesprekken met hen. Ze hanteren hun eigen 
verdienmodel en vertrouwen daar op. Huibert de Leede bijvoorbeeld 
heeft voor zijn bedrijf ‘Uit je eigen stad’ een goede baan als organisatie-
adviseur opgezegd. Hetzelfde deden zijn beide collega’s die werkten in 
respectievelijk de vastgoed- en de zorgsector.

Inleiding

Urban farming

High-tech en low-tech gecombineerd, 
ook dat hoort bij urban farming

Groenten al in hun verpakking gekweekt onder led-verlichting
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ZinCo Benelux b.v. - Postbus 9092, NL  - 1006 AB Amsterdam  - Tel. (020) 667 48 52

Fax (020) 667 38 47 - daktuin@zinco.nl

Life on Roofs
Vegetatiedaken, parkdaken of dakpleinen. Benut het  
daklandschap en breng met ZinCo leven op het dak!
  
De bewezen hoogwaardige systeemoplossingen van ZinCo  
bieden u de zekerheid die u als opdrachtgever, architect,  
dakdekker of daktuinhovenier vraagt.

Life on RoofsRenovatie Schiphol Plaza

kunnen leven. In 2018 willen we actief zijn in minimaal vijf steden. 
Naast Rotterdam zijn dat Amsterdam, Utrecht, Amersfoort en Almere.  
Als we straks in elk van die steden op stukken grond en op daken  
minimaal vijf hectare stadslandbouw hebben, dan is het project 
geslaagd. En dat gaat ook lukken, want de voorspellingen zijn dat in 
2050 ongeveer 75 procent van de bevolking in de steden woont.  
Zij worden voor hun voedselvoorziening steeds afhankelijker van wat er 
in de stad zelf wordt geproduceerd.” L
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De stedeling wordt steeds  
afhankelijker van in de stad  
zelf geproduceerd voedsel

“We teren nu al ruim een jaar in op ons eigen vermogen”, zegt De Leede, 
“terwijl we pas ergens dit najaar écht open gaan voor het publiek en 
geld kunnen gaan verdienen. Maar we zijn overtuigd dat we er straks van 

Zeker ook een optie: urban rooffarming
Het verbouwen, verwerken en distribueren van voedsel in een  
stedelijke omgeving noemen we urban farming. In goed Nederlands 
spreken we ook wel over stadslandbouw, hoewel dat de lading niet 
helemaal dekt. Zo kennen we meer urbane land- en tuinbouwactivi-
teiten, zoals het houden van bijen in steden. De stadsimkers zelf 
spreken in dit geval over urban beekeeping.
Leven op Daken haakt graag aan bij deze nieuwe ontwikkelingen en 
gebruikt in dit verband het begrip urban rooffarming. Of, in 
 begrijpelijker Nederlands, daktuinbouw – daklandbouw behelst 
immers ook dierhouderij en dat lijkt ons op het dak niet direct een 
voor de hand liggende optie, terwijl het begrip dakakkerbouw ons, 
gelet op de doorgaans wat beperkte omvang, net iets te hoog 
gegrepen lijkt. Aanhakend bij de verrassende en bovenal hippe taal 
die in relatie tot stadslandbouw vaak gebezigd wordt, is het tevens 
een optie om te spreken over ‘het eetbare dak’.
Urban rooffarming, daktuinbouw of het eetbare dak; hoe verfrissend  
en vernieuwend het allemaal ook is, voor de dakdekkersbedrijven en 
grootstedelijke hoveniers die groendaken aanleggen conform de 
eisen van Leven op Daken, is er weinig nieuws onder de zon. Zij 
hanteren een dakopbouwconcept dat al jaren zijn betrouwbaarheid 
heeft bewezen en kunnen daarom goed adviseren over dakbelasting 
en grondgebruik.
Ons advies voor een dakmoestuin zal bestaan uit een geïsoleerd  
en volledig verkleefd dakbedekkingssysteem. Hierop wordt een 
beschermmat geplaatst met daar bovenop een ZinCo-drainage 
Floradrain FD 40. Tot slot een beschermfilter met een 20 tot 40 
centimeter dikke substraatlaag van het type ZinCo dakmoestuin. 
Wordt de substraatlaag dikker, zeg 60 tot 70 centimeter afhankelijk 
van de gewassen die geteeld gaan worden, dan adviseert Leven op 
Daken de Fixodrive- drainageplaat die garant staat voor een hoge 
drukvastheid, buffering en luchthuishouding. Met Leven op Daken 
staat niets een succesvolle dakmoestuin nog in de weg.
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Stuurgroep

Urban farming oftewel stadslandbouw is een relatief nieuwe loot aan de 
stam van meervoudig ruimtegebruik. Niet dat alle stadsboeren hun heil 
zoeken op daken van gebouwen, maar vooral de teelt van groenten op 
hoogte hoort hier toch zeker bij.
Leven op Daken kan en wil deze nieuwe ontwikkeling niet missen.  
Zoals dat van een voorloper verwacht mag worden, speelt de organisatie 
er dan ook adequaat op in. Dat doet zij onder meer met de Stuurgroep 
Urban Farming waarin een delegatie van de deelnemende dakaan-
nemers- en hoveniersbedrijven zitting heeft. Zij overleggen met elkaar 
over vragen als wat betekent deze nieuwe ontwikkeling voor Leven op 
Daken, hoe kunnen we hierop inspelen, en wat mag de markt in dit 
opzicht van ons op duurzaam niveau verwachten?

Lichtgewicht
De stuurgroep heeft een lichtgewicht systeem voor stadslandbouw op 
het dak ontwikkeld met een intelligente dakmoestuin. Dit type is lichter 
van gewicht doordat een speciaal lichtgewicht moestuinsubstraat wordt 
toegepast en de bewatering in de drainagemat is geïntegreerd middels 
de bijbehorende drainagelaag Zinco Aquatec. De opbouwhoogte  
is maximaal 200 mm, het gewicht 250 kilo/m2. Voor de opbouw van  
de dakbedekking kan worden gekozen uit de LOD praktijkbladen  
‘vaste planten’.
Er kan ook gekozen worden voor het normale systeem dakmoestuin.  
Dit is een dakmoestuin die geschikt is voor dieper wortelende groenten 
zoals aardappel, wortel en schorseneren. De opbouwhoogte varieert van 
200 tot 460 mm; het gewicht van 300 tot 650 kilo/m2. Hierbij wordt  
een zwaardere beschermmat (ISM 50) gecombineerd met een  

Thema

Wat betekent deze nieuwe  
ontwikkeling, en wat mag de 
markt van ons verwachten?

Wie de wet van de remmende 

voorsprong wil omzeilen en niet 

wil worden ingehaald, moet op 

zijn minst zorgen dat hij bij blijft. 

Dat is precies wat de partijen 

doen die groen- en gebruiksdaken 

aanleggen conform de eisen van 

Leven op Daken. Vandaar dat 

ze nu ook een eigen Stuurgroep 

Urban Farming hebben.

Een intelligente bediening van de markt

drainagemat Floradrain FD 40-E en een afsluitend filtervlies gebruikt  
om het waterafvoerend en waterbufferend vermogen in de dakmoestuin 
te realiseren. De bewatering wordt bij dit systeem apart geregeld.
Wat betreft de permanente veiligheid zal op publiek toegankelijke daken 
de ruimte ingericht worden conform de in het bouwbesluit aan-  
gegeven veiligheidseisen. Hierbij gaat de voorkeur uit naar vaste 
hekwerken wellicht in combinatie met open beton- of houten bakken die 
in verband met de veiligheidseisen vrij zijn van klimmogelijkheden.  
Deze open bakken worden geïntegreerd in het drainerende systeem van 
de dakmoestuin (dus zonder bodem). Ook de mogelijkheid om te werken 
met geïntegreerde kassen is in de documentatie van de LOD-stuurgroep 
opgenomen, waarbij slimme systemen zijn ontwikkeld om geproduceerde 
warmte en gassen (CO

2
) vanuit het pand te gebruiken bij het groeiproces 

van de groenten. 
Tot slot willen de uitvoerende partners van Leven op Daken niet alleen 
de dak- en groenopbouw leveren, monteren en garanderen, maar kan er 
desgewenst voor gezorgd worden een externe deskundige op het gebied 
van teeltplannen en groenten verbouwen op daken in te schakelen. 
Hiermee blijft het vertrouwde standpunt overeind dat iemand die zaken 
doet met Leven op Daken, bediend wordt door één aanspreekpunt. L

Dak met bij voorkeur volledig verkleefde 
dakbedekking en drukvaste isolatie

Systeemfilter PV

aquatec aT 45 drainagelaag 
met geïntegreerde bewatering

Capillaire mat Wm 40

aangepast intensief lichtgewicht  
susbtraat, dikte ca 15-20 cm

Kruiden en ondiep wortelende groenten 
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Duurzaam? Dat is oude gebouwen hergebruiken. Onderzoek heeft  
uitgewezen dat de CO2-footprint van een gebouw voor 65 procent 
wordt bepaald door de bouw en sloop, en voor 35 procent door het 
gebruik. Hoe langer een gebouw mee gaat, hoe minder het bijdraagt 
aan de CO2-uitstoot in ons land.
Haalbare alternatieven voor sloop zijn dus gewenst. Dat is precies  
de reden waarom Jan Huijbregts, vastgoedondernemer en concept-
ontwikkelaar, besloot om na het vertrek van V&D niet te wachten op 
een nieuwe huurder. Hij gooide het roer om. Het zes verdiepingen 
tellende uit de jaren ’60 stammende Zuidparkcomplex (totale  
oppervlakte 15.000 m2) zou worden omgevormd tot een modern en 
open kantoorgebouw voor zowel grote ondernemingen als kleine 
creatieve bedrijfjes.

Ex-grijze muis
De door Huijbregts gewenste transformatie is inmiddels een feit.  
Hij heeft de ‘grijze muis’ aan de ringweg A10 omgebouwd tot wat hij 

Zuidpark: duurzaam gevarieerd

Het voormalige V&D-hoofdkantoor in Amsterdam is omgebouwd tot een inspirerende 

en duurzame werkplek voor grote en kleinere bedrijven. Toefje slagroom op de taart is 

het dak, waar een 3.000 m2 grote stadsmoestuin is aangelegd: de grootste in Europa!

Jan Huijbregts

Thema
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De grootste daktuin van Europa in aanbouw

Een ander streven is verbinding: geïnteresseerde Zuidpark-residenten 
kunnen zich opgeven voor de Zuidpark Tuindersvereniging. Gezamenlijk 
schoffelen, zaaien en oogsten is niet alleen leuk, maar schept tenslotte 
ook een band. Voor wie zich niet direct tot het tuinieren aangetrokken 
voelt, zijn er op het dak ontmoetingsplaatsen met picknicktafels.  
Voorts zullen op het dak diverse evenementen worden gehouden.
Een derde streven is het samen bouwen aan een duurzame toekomst. 
Samen met de Dienst Werk & Inkomen van de gemeente Amsterdam 
worden Wajong-jongeren betrokken bij het urban farming-traject. Net als 
de andere achterliggende doelstellingen draagt ook dit streven bij aan 
het weer leefbaar en duurzaam maken van de stad.

Uniek lekdetectiesysteem
De totstandkoming van stadslandbouw op het dak van Zuiderpark stond 
nog even onder grote druk, omdat eigenaar Huijbregts de dakmoestuin 
klaar wilde hebben voor aanvang van de Provada 2012 van 5 tot en met 
7 juni in de Amsterdamse RAI. Hij vond dat belangstellenden op 6 juni 
vanaf de Provada een excursie per (elektrische) taxi Zuidpark moesten 
kunnen maken om daar Europa’s grootste dakmoestuin met eigen ogen 
te komen bezichtigen.
Dit laatste is uiteindelijk – uiteraard – gelukt. In een verbazingwekkend 
korte tijd van slechts enkele weken is Europa’s grootste stadslandbouw-
project gerealiseerd, inclusief een uniek daklekkagedetectiesysteem over 
de complete oppervlakte van 3.000 m2. Daar bovenop is de (tevens door 
Leven op Daken geleverde) dakmoestuin van het type ‘intelligent’  
toegepast (zie ook het artikel op pagina 7). De volledig verkleefde  
dakbedekking wordt afgedekt door een daktuinsysteem met ZinCo FD 40 
en minimaal 15 centimeter speciaal voor stadslandbouw ontwikkeld 
daktuin substraat.
Met deze opbouw kunnen op het Zuidparkdak prima kruiden en/of ondiep 
wortelende groenten worden geteeld. Maar voor wie meer wil, zijn er 
uiteraard ook mogelijkheden. Dan is het echter wel van belang om te 
weten dat hogere substraatlagen meer draagkracht van het dak vergen. 
In veel gevallen zal met de constructeur moeten worden overlegd wat 
mogelijk is. Leven op Daken kan over deze en andere vragen en toepas-
singsmogelijkheden goed adviseren. Evenals over beschermende bakken 
of dakranden waarmee we willen voorkomen dat mensen van de nieuw 
ingerichte gebruiksdaken vallen die we dankzij duurzaam hergebruik 
steeds vaker aantreffen bovenop oude, maar voor nieuw gebruik  
ingerichte gebouwen. L

zelf noemt “een plek bedoeld om te ontmoeten, te inspireren en 
te werken”. Hij heeft grote nieuwe huurders binnengehaald als 
Makro, Emesa (bekend van websites als VakantieVeilingen.nl en 
ActievandeDag.nl) en de Randstaddochters Yacht en Functie 
Mediair. Bedrijven die net als Huijbregts duurzaamheid hoog in 
het vaandel voeren. Zo huisvest het duurzaam hergebruikte 
kantoorgebouw straks tevens de eerste volledig elektrische taxi-
centrale van het land, kent de overdekte parkeergarage voor de huurders 
een veertigtal oplaadpunten voor elektrische auto’s, en is er een 
gemeenschappelijk restaurant waar onder meer de groenten en vruchten  
geserveerd worden die op het dak verbouwd worden.
Dit dak verdient overigens een bijzondere vermelding. Hier is een 
dakmoestuin aangelegd die we mogen betitelen als het tot op heden 
grootste stadslandbouwproject van Europa! Dit 3.000 m2 omvattende 
dak plus opbouw is aangelegd door de Leven op Daken-partners Mastum 
Daksystemen en Van der Tol Hoveniers (zie ook verderop in dit artikel), 
terwijl de inrichting van de dakmoestuin in handen is gegeven bij Biet 
& Boon, een bedrijf gespecialiseerd in stadslandbouw (zie ook het 
artikel op pag. 18-19). Deze unieke samenwerking heeft een bijzonder 
traject opgeleverd waarin kennis op het gebied van daktuinen en  
stadslandbouw samen is gekomen.

Niet louter recreatief
Urban farming oftewel stadslandbouw is formeel het verbouwen, 
verwerken en distribueren van voedsel in een stadse omgeving.  
Voor Zuidpark betekent dit dat op het dak gewassen worden verbouwd 
die voor eigen gebruik zijn. Biologisch geteeld uiteraard, en duurzaam 
vanwege de energiezuinige wijze van werken. Anders dan bij andere 
uitingen van stadslandbouw is de aanpak in het geval van Zuidpark 
louter recreatief, dus zonder economisch verdienmodel, maar daarom 
niet minder belangrijk.
Toch heeft ook Zuidpark enkele bijzondere aanvullende doelstellingen. 
Ten eerste het praktisch onderzoeken in hoeverre op eigen terrein in een 
stedelijke omgeving in ieder seizoen gezonde gewassen kunnen worden 
gekweekt en geoogst. Dit moet andere geïnteresseerden aansporen ook 
zelf urban faming-projecten op te zetten en ervaringen uit te wisselen.

De ‘grijze muis’ is omgetoverd  
tot ‘een plek om te ontmoeten,  
te inspireren en te werken’

Project

Amsterdam
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Is het telen van groenten op daken, 

midden in de stad, een economisch 

haalbare kaart? Nou en of. Canadees 

onderzoek wijst uit dat er nauwelijks 

verschil is tussen het telen van groenten 

op daken en in de vollegrond. Alleen de 

schaal is wat kleiner.

Buitenland

Canada

Onderzoek

Veertien veel geteelde groentegewassen...

Een universiteitsrestaurant ‘gevoed’ door een biologische tuin op het 
dak terplekke. Founding Father professor Tom Hutchinson was misschien 
wel een van de eerste moderne stadsboeren ter wereld. Hij stichtte op 
het uit de jaren tachtig daterende groendak van de Trent University  
in Ontario, Toronto (Canada) een van de eerste officiële daktuin - 
bouw locaties. De groenteproducten van het dak vinden hun weg naar  
het universiteitsrestaurant en de universiteitswinkel. Dat was echter 
niet het eerste ideaal van de sinds kort gepensioneerde Hutchinson.  
Hij wilde de 30 á 40 verschillende soorten groenten die hij op het dak 
kweekte verdelen onder daklozen, vegetarische cafés, hedendaagse  
gaarkeukens en andere initiatieven ten behoeve van behoeftigen.  
Dat is hem dus niet helemaal gelukt.
Hoewel de universiteitsdaktuin dit mogelijk wel doet vermoeden, deed 
Hutchinson géén onderzoek naar daktuinbouw. Hij wilde anno 1995 
vooral weten hoe luchtvervuiling, smog en het gat in ozonlaag de groei 
van groenten beïnvloeden.
Het was zijn student en promovendus Robin Kortright die enkele jaren 
later wél aan de hand van dit dak een bijdrage heeft geleverd aan  
onze kennis van daktuinbouw. Kortright plantte hier veertien veel 
geteelde groentegewassen, verrichtte talloze metingen en concludeerde 

Van dak naar restaurant
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vervolgens ‘dat daktuinbouw zeer waarschijnlijk géén 
commerciële concurrent zal worden van de gangbare  
vollegrondstuinbouw’. Hij refereerde hier echter vooral aan de  
oppervlaktebeperking van daktuinbouw. ‘Anderzijds’, zo schreef  
Kortright verder, ‘wijst het onderzoek uit dat de condities op het dak 
nauwelijks verschillen van die op de grond, waardoor geconcludeerd  
mag worden dat kleinschalige daktuinbouw zeker haalbaar is.’  
Overigens doet het dak anno 2012 wel volledig dienst als leer- en 
onderzoeks locatie voor de studenten Voeding en Landbouw. Of in de 
woorden van Hutchinson: “De daktuin laat ons zien hoe we ongebruikte 
ruimten kunnen gebruiken voor productiedoeleinden.”

Renovatie
Vanwege de slecht werkende drainage moest de 1.400 m2 grote daktuin 
in 2009 worden vernieuwd. De oude dakopbouw bestond uit een  
drainagelaag van grind, een zanderige bodem en begroeiing. Op verzoek 

van de universiteit is de bestaande bodemlaag hergebruikt en  
verrijkt met grove natuurlijke mineralen om zo de beluchting  
en drainerings capaciteit te verhogen. Door het gebruik van grind zijn 
begroeiingsvrije zones gecreëerd langs de dakdetails, om deze te  
vrijwaren van mogelijke schade als gevolg van begroeiing en mos-  
vorming. Om het dak wat meer structuur te geven zijn tevens looppaden 
aangelegd en watertappunten. Het centrum van de tuin rond de schoor-
stenen is beplant met inheemse planten en de buitenstroken vormen  
de dakgroententuin.
De dakbedekking zelf is voorzien van een lekdetectiesysteem, een 
tremlar-membraan, een wortelfolie WSF40 van ZinCo, een scheidingsvlies 
ZinCo TGV 21, een drainagemat ZinCo Floradrain FD40 en een filterdoek 
ZinCo TG. Zo is de oude dak(groenten)tuin weer helemaal bij de tijd. L

‘ Hier zien we hoe we ongebruikte  
ruimten kunnen gebruiken voor  
productiedoeleinden’
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Nieuws

LOD-daktuin op  
nieuw stadskantoor

Leven op Daken-partners Boko en Wieringen 
Prins Hoveniers gaan de daken van het nieuwe 
stadskantoor Utrecht waterdicht maken en 
begroenen. Zij doen dit in opdracht van  
de bouwcombinatie Boele & Van Eesteren en 
G&S Bouw.

De dakafdichtingswerkzaamheden zijn inmiddels gestart. In een later 
stadium zullen op de daken van de laagbouw door Wieringen Prins 
daktuinen worden aangelegd conform de LOD-praktijkbladen.
De nieuwbouw wordt een van de hoogste en grootste stadskantoren van 
Nederland. Het gaat onderdak bieden aan elf gemeentelijke diensten,  
die nu nog verdeeld zijn over verschillende locaties in de stad. In het 
gebouw komen 2.500 werkplekken. 
De bouw is gestart in mei 2011. Tot nu toe gingen zo’n 360 funderings-
palen de grond in. De de fundering en de eerste vloer van de parkeer-
garage zijn inmiddels klaar en de drie betonnen kernen die het gebouw 
straks stevigheid moeten bieden, zijn door middel van een glijbekisting 
gebouwd en op hoogte. Vanaf begin 2012 tot aan de zomer wordt  
gewerkt aan de staalconstructie en de vloeren tot de 15e etage. 

Groen medicijn

Nederland kan jaarlijks 95 miljoen euro op de 
ziektekosten besparen door het groen in de 
steden met 10 procent uit te breiden. Vooral 
mensen met een depressie of een angststoornis 
zouden hier baat bij hebben.

Leven op Daken schreef al eerder over de helende werking van binnen-
stedelijk groen (uiteraard vooral op daken en aan gevels), maar advies-
bureau KPMG heeft er nu op verzoek van het ministerie van Economische 
Zaken, Landbouw en Innovatie een wetenschappelijk onderzoek onder 
gelegd. De uitkomsten werden onlangs gepresenteerd tijdens het 
Nederlands Congres Volksgezondheid (NCVGZ) op de Amsterdamse Vrije 
Universiteit. Volgens Jerwin Tholen, social director Duurzaamheid bij 

KPMG, moet er nog veel meer onderzoek komen naar de relatie tussen 
groen in de omgeving en minder patiënten. “Het heeft mij enorm 
verbaasd dat toen wij deze onderzoeksvraag kregen, er nauwelijks 
onderzoeken waren die we konden gebruiken terwijl er zoveel potentiële 
winst te behalen valt”, aldus Tholen. Hij wil bijvoorbeeld graag te weten 
komen welk groen – dus bos, moestuin, dak, gevel of park – nu het 
meest helende effect heeft.
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Muurvast zonder 
schroeven

Zonnepanelen kunnen muurvast op daken worden 
bevestigd, zonder dat de dakbedekking met schroeven 
wordt doorboord. Soprasolar Fix bestaat uit speciale 
pootjes die worden verkleefd middels een geïntegreerd 
dakbedekkingsrozet.

Het pootje wordt geleverd door Troelstra & de Vries en wordt aangebracht 
door onder meer een Fries bedrijfsonderdeel van Boko, dat het pootje heeft 
gebruikt bij de bouw van een nieuw multifunctioneel centrum met een licht 
hellend dak in Westergeest. Beide bedrijven zijn partner van Leven op Daken.
De dakbedekking onder de steunen dient conform de NEN 6702 (de wind-
belastingsnorm) te worden bevestigd. Een aansluitende berekening leert 
hoeveel pootjes geplaatst moeten worden binnen een vierkante meter 
dakvlak. Gemiddeld ligt dit aantal tussen twee en drie stuks. De pootjes  
zijn gemakkelijk aan te brengen en zijn geschikt voor meerdere systemen 
kristallijne zonnepanelen.

BTL heeft de Floriade-werkzaamheden verworven door met twee andere 
hoveniersbedrijven een samenwerkingsverband aan te gaan onder de 
naam Noord-Limburgs Groen. Deze alliantie is dagelijks op de Floriade 
vertegenwoordigd met vijftien vakmensen die zorgen voor het onderhoud 
van het park. Per themaveld is een team van drie personen samengesteld 
dat verantwoordelijk is voor dat veld. Bovendien staan de teamleden 
voor elke bezoeker klaar om vragen te beantwoorden over aanleg en 
onderhoud van groen.

BTL actief op Floriade

Na jaren van voorbereiding is begin april in 
Venlo ’s lands grootste tienjaarlijkse tuinbouw-
tentoonstelling de Floriade 2012 geopend. 
Leven op Daken-partner BTL heeft een flinke 
bijdrage geleverd aan de aanleg van het  
park, en is ook nu nog betrokken is bij het 
onderhoud.
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Nergens ter wereld zijn 
metingen gedaan aan het 
watersysteem op wijkniveau

In hoeverre kunnen groene daken de druk op het riool- en oppervlaktewater bij 

hevige regen compenseren? Dat is een pregnante vraag die wetenschappers al 

langer bezig houdt. Een voorbeeldberekening toont de waarde van dakbegroeiing 

en de invloed van tuinverharding. 

In hoeverre compenseren 
begroeide daken verharde tuinen?

Al in 1992 meldde het Dak Informatie Magazine dat de dakenbranche 
dringend behoefte had aan een uniforme bepalingsmethode voor enkele 
specifieke eigenschappen van dakbegroeiing, zoals het waterbufferend 
vermogen. Dit jaar is de Hogeschool Rotterdam een omvangrijk  
tweejarig onderzoek gestart. Onderwerp van studie zijn drie geval- en 
ontwerpstudies, waaronder de wijk het Witte Dorp in Rotterdam.  
Daar zou het effect op de waterhuishouding in werkelijkheid berekend 
en gemeten kunnen worden.
In de huidige berekeningsmodellen voor capaciteit van riolering en 
oppervlaktewater is de mogelijkheid aanwezig om de vertragende 
werking van groendaken door te rekenen. Waterschappen en gemeenten 
kunnen dus uitrekenen dat het aanleggen van dakbegroeiing lonend kan 
zijn. Maar hoe groot deze invloed kan zijn, is onbekend. Vermoed wordt 
dat het in stedelijk gebied goedkoper zal zijn groendaken aan te leggen 
dan de capaciteit van riolering en oppervlaktewater te vergroten. 
In beheerskosten is het aanleggen van begroeide daken waarschijnlijk 
ook goedkoper, omdat die dan gedeeltelijk naar de dakeigenaar worden 
verlegd. Voor de dakeigenaar is op andere punten geld te verdienen. 

Bijvoorbeeld door een geringere afschrijving als gevolg van een langere 
levensduurverwachting en in gunstige omstandigheden mogelijk  
besparing op verwarming of koeling van het gebouw. 

Unieke eigenschappen
Het Witte Dorp heeft een aantal unieke eigenschappen die dit onderzoek 
zeer interessant maken. De wijk bestrijkt vier hectare grond met  
620 bewoners in iets minder dan 300 woningen. Alle woningen zijn 
grondgebonden en hebben een plat dak. Daarnaast heeft het gebied een 
gesloten watersysteem met slechts één aansluiting op het wijksysteem. 
Hierdoor leent het gebied zich zeer goed voor een theoretisch onderzoek 
met hydraulische modellen om het effect van ontharden van de  
tuinen en vergroenen van de daken door te rekenen. 
Gezien de verhoudingen tussen verhard en onverhard oppervlak in het 
Witte Dorp, wordt eerst berekend hoeveel invloed de verharding van de 
privétuinen heeft. In de wijk blijken veel tuinen voor 80 procent of meer 
verhard te zijn met tegels. Bij hevige regenbuien moet er dus veel water 
worden afgevoerd. Een van de vragen in het onderzoek is wat de  

Onderzoek
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Waterterughouding

Groen versus verhard

verhouding is tussen het terugdringen van de verharding op maaiveld-
niveau en het stimuleren van begroeiing op het dak. Anders gezegd: 
welke van de twee werkt het beste?
Het doel van dit deelonderzoek is om het verschil tussen een wijk met 
en zonder dakbegroeiing te kunnen berekenen en hopelijk later ook in 
werkelijkheid te kunnen meten. 

Splitsing waterschapsbelasting
Hoewel de eerste uitkomsten pas na de zomer gepubliceerd worden, lijkt 
er voor een eventuele samenwerking tussen gemeente, waterschappen 
en gebouweigenaren een leuke beloning in het verschiet. Op het 
moment dat een gebouweigenaar kan aantonen dat hij geld bespaart 
voor het waterschap, omdat hemelwater in kleinere hoeveelheden en 
later op het watersysteem geloosd worden, zou een waterschap een 
reductie kunnen geven op de heffingen. Hoewel dit een klein percentage 
zal zijn, kan het op de termijn van de lange levensduur van een  
begroeid dak toch een aantrekkelijke financiële beloning inhouden.  
Het is ook een logische financiële vergoeding. Het waterschap heeft 
immers minder kosten aan het afvoeren van water en heeft minder  
risico op wateroverlast ten tijde van piekbelasting.
Een eenvoudige rekensom geeft aan welke kosten en baten gelden.  
De kosten voor aanleg van een begroeid dak van 50 m2 zullen bij  
een geschatte vierkante meter prijs van €75 ongeveer €3.750 zijn.  
Daarvan wordt €25 per m2 gesubsidieerd door de gemeente Rotterdam. 
Het resterende investeringsbedrag van €2.500 kan al bij splitsing van  
10 procent van de WOZ-heffing binnen de levensduur van een niet 
begroeide dakbedekking van 15 jaar worden terugverdiend. Aangezien 
begroeide daken een dubbele levensduurverwachting hebben van  
30 jaar, moet dit voldoende zijn voor een woningcorporatie.  
De gemeente Rotterdam en Hogeschool Rotterdam zullen in vervolg-
onderzoek de verschillende berekeningen voor economische  haalbaarheid 
naast elkaar leggen om de optimale verhouding vast te stellen. 
De baten voor het Hoogheemraadschap zijn een verminderde en  
uitgestelde investering in maatregelen om het oppervlaktewater-

capaciteit uit te breiden. Daar tegenover staan verminderde inkomsten 
uit heffingen. De gemeente heeft baten uit verminderde en uitgestelde 
investering in rioleringscapaciteit en minder beheerskosten voor afvoer 
van hemelwater via het riool. 
Al met al lijkt het erop dat de baten, hoewel verdeeld over verschillende 
partijen en gezien vanuit verschillende perspectieven, hoger zullen zijn 
dan de kosten. Vandaar dat de gemeente Rotterdam en de Hogeschool 
Rotterdam samenwerken om dit onderzoek voor elkaar te krijgen. Als dan 
uit monitoring nog zou blijken dat ook maatschappelijk baten optreden 
door lagere temperaturen in de stad, hogere omgevings- en water-
kwaliteit en minder wateroverlast, dan heeft dit ook betekenis voor de 
rest van Nederland. Daar zijn veel meer wijken te vinden met vergelijk-
bare bebouwing als het Witte Dorp. 

Over de auteurs
Dr. drs. ir. Christoph Maria Ravesloot is lector Innovatie Bouwproces en 
Duurzaamheid op Hogeschool Rotterdam; Tine van Langelaar M.Sc. Eng. 
is stedenbouwkundig onderzoeker bij het lectoraat Innovatie Bouwproces 
en Duurzaamheid en projectleider voor de voorbereiding van een 
nul meting en van een meetprogramma in het Witte Dorp; Senny 
Wagemaker is student Watermanagement bij Hogeschool Rotterdam  
en is vanuit het onderzoek gedetacheerd bij de afdeling Water-
management van Ingenieursbureau Gemeentewerken Rotterdam. L

Nergens ter wereld zijn 
metingen gedaan aan het 
watersysteem op wijkniveau
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Leven op Daken bevindt zich sinds kort in 

het goede internationale gezelschap van Rolls 

Royce in Engeland, de Fusionpolis-toren in 

Singapore, de Vrienden van de High Line in 

New York, de gemeentebesturen van Düsseldorf 

en Kopenhagen én de Poolse landschapsarchi-

tect Dorota Rudawa: zij wonnen de IGRA-Award.

In goed internationaal 
gezelschap

De Green Roof Leadership Award van de International Green Roof 
Association (IGRA) wordt jaarlijks uitgereikt als blijk van waardering 
voor spraakmakende projecten of initiatieven voor het verder stimuleren 
en promoten van begroeide daken over de hele wereld. De prijs heeft  
een signaalfunctie voor (landschaps)architecten, gemeentelijke- en 
rijksoverheden, projectontwikkelaars en onroerend goedeigenaren  
om te komen tot nieuwe ideeën voor verdere vergroening van  
stedelijke ruimten.
De eerste IGRA-Award 2004 werd in 2005 uitgereikt aan Rolls Royce voor 
de nieuwe productiefabriek met extensieve dakbegroeiing waardoor hij 
goed is ingepast in het omliggende parklandschap van de plaats 
Goodwood. Van de overige prijzen die daarna zijn toegekend, gingen  
er twee naar trendsettende architectuurprojecten: de Fusionopolis-toren 
in Singapore met dertien verschillende zogenaamde hemeltuinen tot  
wel 80 meter hoog en gedeeltelijk gecombineerd met hangende tuinen, 

en de nieuwbouw van een school in Neckargemünd in Duitsland,  
waar groene daken zijn gecombineerd met PV-kristallijnpanelen.
De overige awards gingen naar initiatieven op het gebied van een 
versnelde ontwikkeling van groene daken binnen de stedelijke omgeving 
van de gemeenten Düsseldorf (Duitsland) en Kopenhagen (Denemarken), 
de Poolse landschapsarchitect Dorota Rudawa voor haar actieve inzet 
voor groene gebouwen, en vorig jaar naar de Vrienden van de High Line 
in New York voor hun inzet voor de ontwikkeling van het New York  
High Line Park.

Jongste lid in deze eregalerij is Leven op Daken als winnaar van de 
IGRA-Award 2011, die eind maart dit jaar is uitgereikt door  
IGRA-directeur Wolfgang Ansel. Hij prees de rol van Leven op Daken  
bij het stimuleren van meervoudig ruimtegebruik binnen de Benelux en 
het tegelijkertijd aansturen op hoge kwaliteitseisen. De prijs ging echter 
specifiek naar het Green City-project, een project waarbij jongeren met 
een afstand tot de arbeidsmarkt door Leven op Daken-bedrijven in tien 
maanden tijd worden opgeleid tot green roof professional (zie ook het 
artikel op pagina 17).
“De uitvoerende partijen binnen Leven op Daken hebben hun sociale 
verantwoordelijkheid genomen”, zo zei Ansel tijdens de award- 
uitreiking, “om deze jongeren een kans te geven dit relatief nieuwe vak, 
het aanbrengen van groendaken binnen de stedelijke omgeving, aan  
te leren. De verwachting is dat er in de toekomst vanwege de  
stimulerende werking van verschillende gemeenten om groendaken  
te laten aanleggen, steeds meer vraag zal zijn naar goed geschoold 
personeel. Leven op Daken met haar bedrijven hebben de stap genomen 
om in een groeiende dakmarkt via social return on investment te  
komen tot kwalitatief hoogwaardig personeel. Een IGRA Leadership 
Award waardig.” L

Leven
daken

op

Prijs

IGRA-award
Internationaal
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De politiek zet vraagtekens bij de  effectiviteit 

van de re-integratie-inspanningen van gemeen-

telijke sociale diensten, het UWV en de officiële  

re-integratiebedrijven. De kosten zijn hoog 

maar de successen vallen tegen. Beter is een 

praktijkgerichte aanpak, zoals het Green City 

Project waarbinnen Leven op Daken partici-

peert als ‘opleidingsbedrijf’ voor jongeren met 

een afstand tot de arbeidsmarkt.

Leven op Daken succesvol 
‘opleidingsbedrijf’

Het Green City Project is nog maar net van start, maar is nu al in de 
prijzen gevallen: de International Green Roof Association heeft de  
IGRA-Award 2011 toegekend aan Leven op Daken vanwege het nemen 
van de sociale verantwoordelijkheid om jongeren de kans te geven een 
vak te leren (zie ook het artikel op pagina 16). De prijs moet overigens 
worden gedeeld met Carolien Kernkamp van Just Strategie,  
die het initiatief voor dit project heeft genomen.
Kernkamp zocht voor verdere samenwerking in eerste instantie contact 
met de gemeente Amsterdam, projectontwikkelaars en woningbouw-
corporaties, maar slaagde er niet in voldoende vierkante meters aan te 
leggen groendak te vinden. Leven op Daken bood uitkomst door zich aan 
te melden als ‘opleidingsbedrijf’. Inmiddels heeft het project voet  
aan de grond in Amsterdam, Rotterdam Roosendaal en Eindhoven,  
waar jongeren zonder beroepskwalificatie (lees: zonder enig relevant 
diploma) worden opgeleid tot green roof professional onder begeleiding 
van deskundigen van de dakbedekkings- en hoveniersbedrijven die 
aangesloten zijn bij Leven op Daken.

Bijkomend voordeel
De eerste scholingsdag was op 27 maart jongstleden toen acht jongeren 
zich meldden bij BDA Dak- en Gevelopleidingen voor het opdoen van 
basiskennis rond veiligheid op daken. Aansluitend meldden de deel-
nemers zich voor verdere scholing bij de bedrijven van Leven op Daken. 
Zij worden de komende maanden verder geschoold in kennis van het 
dakbedekkingsmateriaal, de aanleg van groene daken en de montage van 
zonne-energiepanelen. De opleiding wordt afgesloten met een officieel 
examen én een erkend vmbo-diploma.
Leven op Daken-directeur Erik Steegman verwacht de komende jaren een 
flink aantal jongeren te kunnen opleiden tot green roof professional. 
“Gemeenten realiseren zich steeds meer het belang van groene daken 

voor de leefbaarheid van de stad, maar ook voor het milieu. Het Green 
City Project biedt als bijkomend voordeel een social return on  
investment in de vorm van de opleiding van jongeren met een afstand 
tot de arbeidsmarkt. Waarschijnlijk krijgen ze aansluitend in negen  
van de tien gevallen ook nog een baan in hun nieuwe vakgebied  
aangeboden. Ik wil ben geen voorstander van clichégebruik, maar  
in dit geval kan ik toch echt niet anders dan spreken van een  
typisch voorbeeld van een win-winsituatie. In ruil voor onze  
inspanningen roepen wij overheden en gemeenten op te komen met 
opdrachten voor groendaken.” L

Social return

Opleiding
Maatschappelijk verantwoord
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Eenmaal terug in Nederland anno 2010 ontdekte Miltenburg dat stadse 
moes- en minituintjes inmiddels onder de nieuwe noemer stadslandbouw 
werden geschaard. Ook goed, dacht hij, om vervolgens opnieuw weer 
snel te vertrekken. Nu naar de Verenigde Staten, om te zien hoe men 
daar met stadslandbouw omgaat. Maar uiteraard ook om er van te leren.

Plattelandsadvies
Miltenburg streeft er naar het brede grensgebied dat volgens velen 
tussen stad en platteland loopt te laten vervagen. Weg met die zwart/
witte scheidingslijn, zo is zijn motto. Hij wil een verbinding maken door 
het platteland naar de stad te halen. De minituinen zijn hier een 
concrete uitwerking van. Bedoeld voor restaurants, maar ook voor  
particulieren. Maar hij biedt ook minikasjes aan voor het telen van 
biologische tuinkers. En, ook niet onbelangrijk: plattelandsadvies. Biet 
& Boon adviseert en coördineert desgevraagd bij de ontginning van 
grote percelen braak land in de stad, én op begroeibare daken van 
gebouwen. Een prachtig recent voorbeeld van dit laatste is de  
betrokkenheid van Biet & Boon bij het project Zuidpark in Amsterdam 
(zie ook pag 6-7), waar op het dak van een gerenoveerd kantorencomplex 

Een smakelijke lunch of diner met de groenten, kruiden 

en vruchten van eigen dak. Wat wil je nog meer? Het 

bedrijf Biet & Boon maakt het mogelijk. Oprichter 

Antoine Miltenburg haalt het platteland naar de stad, 

zodat de hedendaagse stadsboer annex kok des te meer 

kan genieten van zijn eigen biologische producten.

Wij de voorbereidingen, jij de oogst. Dat is het concept achter de  
minituin van Biet & Boon. Wie zich aansluit ontvangt elke twee weken 
vers opgekweekte groenten en kruiden in unieke herbruikbare bakken die 
elk gewenst moment kakelvers kunnen worden geoogst. De minituinen 
zijn echt bedoeld voor gebruik in de stad: binnen, buiten, op tafel, op 
het dak, hangend aan de muur... zeg het maar.
Initiatiefnemer voor Biet & Boon is Antoine Miltenburg, die onder de 
rook van Amsterdam opgroeide op een boeren (melkveehouderij)bedrijf. 
Het waren echter vooral zijn ervaringen in Azië waar hij lange tijd heeft 
gewoond en gewerkt, die hem op het spoor van de stadslandbouw 
hebben gezet. Daar zag en ervaarde hij persoonlijk dat de mensen veel 
meer dan hier in Nederland met hun eten bezig zijn. Veel Aziaten hebben 
een ‘keukentuin’, hoe klein dan ook, voor wat groenten en kruiden.
Het idee voor de minituinen van Biet & Boon was geboren: een tuintje 
die in elke keuken past. Dagelijks met verse ingrediënten bezig zijn, zo 
redeneerde Miltenburg, is de ideale manier om stadsbewoners weer te 
laten ervaren waar vers voedsel vandaan komt. Het helpt bovendien om 
nieuwe smaken en toepassingen te ontdekken, maar ook om meer groen 
in huis te halen.

Lunch van eigen dak…

Thema

Verticale groentetuinen 
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Altijd de hoofdrol

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 duur

zaamheid. 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 wortel

werend. 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

Troelstra & de Vries BV dakproducten. Postbus 2, 8650 AA IJlst. Telefoon: 0515-53 30 00. Fax: 0515-53 31 11.  
E-mail: info@troelstra-devries.nl. Member of the Soprema group.

Leven op daken

een heuse stadsboerderij is aangelegd waar groenten, kruiden en  
kleinfruit worden geproduceerd voor de onderliggende restaurants en de 
andere residenten. Gezond, energiezuinig, biologische en ecologisch 
verantwoord. Detail: de dakbedekking en dakopbouw van Zuidpark zijn 
verzorgd door de Leven op Daken-partijen Mastum Dakbedekkingen BV 
en Van der Tol Grootstedelijk Hoveniers BV.

Toekomst
Overigens kweekt Miltenburg de aanzet voor zijn minituinen op in een 
kas in het Westland. Zou hij dit als prediker van stadslandbouw niet 
beter in een stad doen? Och, zo luidt zijn laconieke reactie gebaseerd 
op zijn Amerikaanse ‘stage’: het is natuurlijk ook een kwestie van 

perspectief en schaal. Zo is hij eens met een Amerikaan 
vanuit het Westland via Den Haag naar Amsterdam 
gereden. Die Amerikaan merkte toen over de gereden 
route op: “Tjonge zeg, jullie hebben hier wel héél veel 
‘stadslandbouw’…”.
En, zo voegt hij hier aan toe: Biet & Boon levert zijn 

producten in vrijwel alle grote steden in – vooralsnog – het westen en 
midden van het land. Het is onmogelijk om in al die steden eigen  
kwekerijen voor minituinten en minikasjes op te zetten. Bovendien is 
opkweken in één centrale kas wel zo energie-efficiënt. Daar komt  
logistieke efficiëntie bij, omdat ook veel andere leveranciers van de 
klanten van Biet & Boon hier min of meer om de hoek zitten, en het 
bedrijf de minituinen dus voor transport aan hen kan meegeven.
In het toekomstperspectief van Miltenburg zet de huidige trend rond 
stadslandbouw zich door en zijn de stadsbewoners straks nóg meer met 
hun eigen eten bezig, geoogst vanaf tafel, dak, muur... zeg het maar.  
En daar, zo benadrukt hij, wil Biet & Boon hen graag bij helpen. L

Eenmaal terug bleek de  
Aziatische keukentuin in Nederland  
stadslandbouw te heten

Visie

Biet & Boon
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Kennisuitwisseling

Geloof het of niet, maar biodiversiteit en  

ecosystemen worden straks grote thema’s  

binnen het duurzaamheidsbeleid van 

bedrijven en organisaties, beklemtoont  

Caroline van Leenders. Daarom is het goed 

dat diverse partijen de koppen nu al bij elkaar 

hebben gestoken om hier handen en voeten 

aan te geven. Zoals Heineken, DSM, maar  

ook Leven op Daken.

Groen dak past prima 
binnen Green Deal

Leven op Daken heeft zoals dat heet een Green Deal gesloten met 
minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 
(EL&I). Het idee hierachter is afkomstig uit de Tweede Kamer, die vond 
dat de overheid groene afspraken met de samenleving diende te maken, 
om zo het streven naar meer duurzaamheid een impuls te geven.  
Binnen een half jaar leverde dat vele tientallen ideeën en afspraken op, 
vooral gericht op energie en energiebesparing.
“Dat vond de Tweede Kamer niet genoeg”, zegt Caroline van Leenders, 
strategisch procesmanager Duurzame Ontwikkeling bij Agentschap NL, 
dat namens EL&I aanspreekpunt is voor bedrijven, kennisinstellingen en 
overheden als het gaat om duurzaamheid, innovatie en samenwerken. 
“Er was ook behoefte aan andere duurzaamheidsthema’s, en zo is de 
Community of Practice (CoP) Bedrijven en Biodiversiteit ontstaan.”
Van Leenders zelf is het brein achter deze CoP waarbinnen de deel nemende 
bedrijven kennis en ervaring delen over het (economisch) waarderen van 
biodiversiteit en ecosystemen in de eigen bedrijfs praktijk. “Als ik in de 
loop der jaren iéts in mijn werk heb geleerd”, zo zegt ze, “dan is het  
wel dat je bedrijven vooral van elkaar moet laten leren. Daar steken ze 
het meest van op. En dat is precies wat we hier doen. We hebben  
vijftien bedrijven uit verschillende sectoren en qua omvang variërend 
van eenmanszaak tot 65.000 medewerkers. Zij zijn eigenaar van de 
community die in het kader van de Green Deal heeft beloofd een bijdrage 
te leveren aan de groene groei in Nederland. De overheid levert als 
tegenprestatie uren voor procesmanagement door Agentschap NL die de 
community samenstelt en begeleidt. Dat doe ik dus, samen met een 
collega.”

Ver weg?
Voor wie het lastig vindt een verband te zien tussen biodiversiteit  
en ecosystemen enerzijds en bedrijven als Heineken, DSM, Eneco, 
Jachthaven ‘t Anker en Landgoed Verwolde anderzijds, heeft  
Van Leenders een eenvoudige uitleg. “Het lijken vage begrippen die  
ver van ons af staan, maar iedereen heeft er mee te maken en vrijwel 
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alle bedrijven zijn er afhankelijk van. Onze vijftien bedrijven willen  
dus weten wat zij kunnen doen op het vlak van biodiversiteit en  
ecosystemen. Voor bedrijven die producten maken vraagt dit om een 
andere vorm van ketenmanagement. Andere partijen kunnen zich  
mogelijk beperken tot hun eigen bedrijfslocatie.”
En waar kunnen we in dit geval Leven op Daken als deelnemer plaatsen? 
Van Leenders: “Leven op Daken heeft zich niet aangemeld maar is op 
ons verzoek aangehaakt. Ik heb deze partij benaderd op advies van een 
consultant, omdat ik op zoek was naar én MKB-bedrijven én bedrijven 
die juist biodiversiteit en ecosystemen kunnen toevoegen. Leven op 
Daken is hier een typisch voorbeeld van. Groendaken verrijken de  
biodiversiteit van de omgeving en kunnen zelfs een ecosysteem op zich 
vormen. De wijze waarop Leven op Daken waarde toevoegt aan  
biodiversiteit is voor andere deelnemers inspirerend.”

Keurmerk?
De vijftien bedrijven van de CoP Bedrijven en Biodiversiteit komen tien 
keer, eens in de zes weken een ruime halve dag bijeen. Dat gebeurt 
telkens bij een van de deelnemers. “Niet elk bedrijf wordt dus bezocht”, 
zegt Van Leenders, “en dat vinden ze nu al jammer. Maar ze mogen van 
mij natuurlijk best door, hoor, al zullen ze dan zelf de ondersteuning 
moeten organiseren.”
Inmiddels hebben drie bijeenkomsten plaatsgevonden. Tijdens de  
startbijeenkomst zijn de vertrekpunten vastgesteld: wat is biodiver-
siteit, wat zijn ecosystemen, kunnen we hun waarden meten en zo ja 
kunnen we dat dan omzetten in een economische waarde of zoiets als 
een keurmerk? Bij de tweede bijeenkomst is begonnen met de specifieke 
invulling van praktijkkwesties. Vanwege de vertrouwelijkheid van de 
bijeenkomsten hebben de deelnemers afgesproken geen inhoudelijke 
mededelingen naar buiten te doen over elkaars praktijk zonder dat daar 
toestemming voor is gegeven.
Van Leenders: “De inhoud van de bijeenkomsten vormt de basis van het 
eindresultaat. We gaan een boekje uitbrengen met de belangrijkste 
inzichten over hoe bedrijven biodiversiteit en ecosystemen kunnen 
inbedden in hun duurzaamheidsbeleid, maar ook met persoonlijke  
ervaringen van de CoP-bedrijven. De ervaring leert dat dergelijke  
koploperbedrijven vaak als een soort ambassadeur binnen hun sector 
opereren. Vaak genereert dit ook free publicity voor de deelnemers.  
Het voordeel voor de overheid is dat ze meer zicht krijgt op de vraag 
hoe het bedrijfsleven omgaat met het combineren van groen en groei, 
en hoe met wet- en regelgeving beter op de vraag vanuit de praktijk kan 
worden ingespeeld. In feite wordt iedereen er dus beter van.” L

Het doel van de Green Deal  
is laten zien dat groen en  
groei hand in hand gaan

Duurzaam

Biodiversiteit
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Stadsimker 
reddende engel 
voor bij

Thema

De immer trendsettende steden Parijs en Londen 

gingen ons weer voor, maar het verschijnsel 

dringt nu ook steeds dieper door in de 

Nederlandse steden: urban beekeeping, onder 

meer op daken. De opkomst van stadsimkers 

is vooral goed nieuws voor de bijen zelf, die 

ernstig in hun voortbestaan worden bedreigd 

en voor wie een reddingactie is gestart door 

2012 uit te roepen tot Jaar van de Bij.

Geloof het of niet, maar volgens imkers is het Groene Hart voor bijen 
een groene woestijn. Zeker na juli, als de Linde is uitgebloeid en er nog 
nauwelijks stuifmeel valt te halen. En dan moeten de eerste winterbijen 
nog geboren worden! Eigenlijk is zo’n beetje het hele agrarische  
landschap als gevolg van monoculturen sterk verschraald. Veel bijen-
volken hebben het hierdoor moeilijk om te overleven. Vooral de wilde 
bij, waarvan we in Nederland zo’n 350 verschillende soorten hebben, 
heeft het zwaar.
Maar gelukkig is daar ook nog de stad met zijn tuintjes, perkjes,  
balkonnetjes en breed aanbod van bloeiende bloemen, tot aan exotische 
exemplaren toe. Hier gedijt de bij met zijn gevarieerde stuifmeel-
behoefte juist zeer goed. “Onderzoek van de honing en raten van  
stadsbijen heeft aangetoond dat er wel 250 verschillende soorten  
stuifmeel te vinden zijn”, zegt Ardine Korevaar, imker, secretaris van  
de bijenhoudersvereniging Bunnik/Houten en medewerker van het 
vakblad Bijenhouden. “Dat is een goede zaak, want bijen hebben 
behoefte aan een gevarieerd stuifmeelaanbod. Vinden ze dat niet, dan 
heeft dat negatieve gevolgen voor hun vitaliteit en loopt hun weerstand 
terug. Dit draagt zeker voor een deel bij aan de massale bijensterfte van 
de afgelopen jaren, zowel onder wilde bijen als onder honingbijen  
en hommelsoorten.”
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organisaties waarvoor iets meer geld wordt gevraagd, zodat het  
onderhoud minimaal kostenneutraal kan worden uitgevoerd. Het bedrijf 
of de organisatie kan het ondersteunen van de Nederlandse bijen-
populatie vervolgens publicitair inzetten als een vorm van groen  
ondernemen.” L

Bij kan het dak op
Veel wilde bijen zijn inmiddels het voorbeeld gevolgd van hun 
aan zienlijk grotere gevleugelde broeders zoals de meeuw en de kauw en 
hebben de stad opgezocht. Volgens Korevaar kan de mens de beestjes 
een steuntje in de rug geven door groendaken aan te leggen waarop  
zij kunnen foerageren. “Groene daken met bijvoorbeeld sempervirens of 
andere bloeiende planten kunnen een belangrijke aanvulling zijn”,  
zo zegt ze.

Helemaal een dubbelslag kan worden behaald door op daken stads-
landbouw te bedrijven, wat immers goed is voor zowel mens als dier.  
Bijen zijn bovendien van cruciaal belang voor de mens, omdat ze in de 
landbouw verantwoordelijk zijn voor het overgrote deel van de nood-
zakelijke bestuiving van gewassen. Zonder bijen geen fruit, noten, zaden 
en tal van groenten. Ook op het dak en andere percelen binnen de stad 
niet. Dus geen urban farming zonder urban beekeeping. Dat beide elkaar 
juist extra versterken, komt doordat stadslandbouw vaak op biologische 
leest geschoeid is. Dat vinden bijen helemaal fijn.

Bijenkasten en -hotels
Jaap Molenaar is leidinggevende bij Landschap Noord-Holland op het 
vlak van ecologisch beheer, en in zijn vrije tijd voorzitter van de 
Bijenstichting. Vanuit deze laatste functie is hij mede-initiatiefnemer 
van het Jaar van de Bij. “Veel van wat we in het kader hiervan doen”, 
zegt hij, “is gericht op urban beekeeping. De twee belangrijkste  
initiatieven op dit gebied zijn particulieren, bedrijven en organisaties in 
steden motiveren in hun tuin of op het dak bijenkasten te plaatsen voor 
honingbijen, of bijenhotels voor wilde bijen. Bij dit laatste moet je 
vooral denken aan bouwwerkjes waartussen wilde bijen zich goed 
kunnen verschuilen en kunnen nestelen. Een bijenhotel kun je vrij 
eenvoudig zelf maken, maar je kunt er ook een kopen. Landschap Noord-
Holland biedt ze dit jaar aan met korting.”
Zijn er eenmaal schuil- en nestelplekken genoeg, dan kan de wilde bij 
zich volgens Molenaar uitstekend zelf redden. Honingbijen daarentegen 
zijn voor de levering van de kast en de verzorging van het volk  
afhankelijk van een imker. “Particulieren die zelf geen kennis hebben 
van bijenhouden, kunnen tegenwoordig een bijenvolk huren via  
www.gastvrijvoordebij.nl. Dat is puur vrijwilligerswerk, want financieel 
kan het nauwelijks uit. Maar er zijn ook varianten voor bedrijven en 

LOD denkt mee
De dakdekker- en hovenierbedrijven die groendaken aanleggen 
conform de richtlijnen van Leven op Daken, denken desgewenst 
uiteraard ook met hun opdrachtgevers mee over een gastvrij 
ontvangst van bijen op deze daken. Zij kunnen contact leggen met 
partijen die bijenkasten of bijenhotels leveren, maar hebben ook tips 
en adviezen voor wat de inrichting van de tuin betreft. 
Erg goed voor bijen zijn bijvoorbeeld kruidenhoekjes met rozemarijn, 
lavendel, kattekruid, marjolein, tijm en venkel, bij voorkeur in 
groepjes geplaatst zodat de bij efficiënt zijn werk kan doen. Wie van 
fruit houdt, kan kiezen voor bramen en misschien wel een of meer 
kleine fruitbomen. En wie ruimte heeft, kan kiezen voor een 
inheemse heg met meidoorn, wilde appel, kardinaalsmuts, wilde 
liguster en spaanse aak, gemengd met egelantier en hondsroos. Stuk 
voor stuk waardevolle struiken voor allerlei dieren en die tevens veel 
sierwaarde bezitten.
Belangrijk is gedurende een zo lang mogelijke periode van het jaar 
bloeiende planten aan te bieden. Dus niet alleen in de lente en de 
zomer, maar ook gedurende de late zomer en het begin van de herfst.

Bijen

Urban beekeeping

Bijenhotel

‘ De voeding van stadsbijen bestaat uit  
wel 250 verschillende soorten stuifmeel’
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Renovatie groendaken: 
wat ging mis?

Groendaken en gebruiksdaken hebben een geschatte levens-

duur van ongeveer 50 jaar. Dat is langer dan het aantal jaren 

dat we deze daken in Nederland toepassen. Toch dienen zich 

nu al daken aan voor renovatie. Wat ging hier mis?

De dakdekkers- en hovenierbedrijven die daken aanleggen conform de 
richtlijnen van Leven op Daken, doen dit niet alleen in de vorm van 
nieuwbouw. Ook renovatie is een belangrijk onderdeel van het  
werkpakket. Een steeds belangrijker wordend onderdeel zelfs, want de 
laatste tijd dient zich ook een groeiend aantal groen- en gebruiks-  
daken aan voor renovatie.
Meestal is er bij deze daken al bij de aanleg iets fout gegaan. Een nadere 
bestudering leert dat we onderscheid kunnen maken in enkele  
hoofdcategorieën fouten die overigens in de meeste gevallen uit  
onwetendheid zijn gemaakt. Hieronder een opsomming.

1.  Grond-, weg- of waterbouwers hebben  
zich met het dak bemoeid

Ook in geval van nieuwbouw ligt het niet voor de hand om de 
 ingeschakelde grond-, weg- of waterbouwers het dak ‘even erbij’ te laten 
doen. De praktijk op het dak is toch echt anders dan op maaiveldniveau. 
Op het dak werken drainagebuizen om de paar meter niet. Gevolg: 
vernatting, het sedum sterft af en onkruid slaat toe. Oplossing:  
‘platgeslagen’ drainagebuizen in de vorm van drainagematten die worden 
aangebracht op het totale dakoppervlak, zodat het water via het  
dakafschot altijd zijn weg zal vinden naar de hemelwaterafvoeren.

2.  Het water kan niet weg onder een  
rijverharding en er ontstaat lekkage

Dit dak is waarschijnlijk aangelegd door een wegenbouwer in plaats van 
een dakspecialist. Er is geen drainage aangelegd onder de rijverharding, 
waardoor het water onvoldoende kan wegstromen in het onderliggende 
zware zandpakket. Vaak ontbreekt in deze gevallen ook een  
beschermende afdekking van de dakbedekking, die vervolgens door het 
intensieve gebruik van de rijverharding beschadigd kan raken en gaat 
lekken. Gevolg: wateroverlast en lekkage. Oplossing: het hele dak  
voorzien van stevige drainagematten die tevens zorgen voor een 
beschermende laag boven de dakbedekking.

3. Er is onvoldoende afwatering
Dit probleem kan ook ontstaan terwijl er wel drainage is aangebracht, 
maar waarbij vergeten is dat de plassen op het dak dieper zijn dan de 
hoogte van de drainagemat. Gevolg: vernatting, het sedum sterft af en 
onkruid slaat toe. Oplossing: al tijdens de aanleg zorgen voor goed en 
evenredig afschot.

Mosvorming op te nat dak
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4.  De muren zijn nat; er lijkt sprake van 
lekkage

Lekkages doen zich bij groen- en gebruiksdaken slechts zelden voor. 
Gebeurt het toch, dan is er bij de aanleg iets essentieels fout gegaan. 
Vaker zien we vormen van vochtdoorslag bij ‘de details’, meestal dorpels 
en andere opstanden, vooral bij intensieve projecten. Is de loodopstand 
te laag, dan bestaat de kans dat het water via capillaire werking achter 
het lood in de spouwmuur kruipt. Gevolg: condensvorming en natte 
muren. Oplossing: voldoende hoge opstanden. Vuistregel is dat het 
lood bij een opstand minimaal 12 centimeter boven de bovenste  
afwerklaag uitsteekt (groen, bestrating e.d.). Is dit niet mogelijk, 
bijvoorbeeld bij deuren, dan moeten aangepaste maatregelen getroffen 
worden zoals in de vorm van roosters.

5. Er is toch écht sprake van lekkage
In dit soort gevallen is de oorzaak meestal terug te voeren op  
onwetendheid van de dakdekker en dakhovenier. Het gebeurt nog altijd 
dat zij ervan uit gaan dat een sluitend EPDM-membraan op het dak 
wortelwerend is. Dat is ook zo, behalve bij de in het werk gemaakte 
overlappen en detailleringen. Voor begroeide daken moet altijd gebruik 
gemaakt worden van speciale wortelwerende en zelfklevende EPDM-
dakbanen. Gebeurt dat niet, dan zullen de wortels alsnog bij de  
detailleringen door de in het werk aangebrachte overlap heen dringen. 
Gevolg: lekkage. Oplossing: gebruik speciale wortelwerende  
EPDM-dakbanen.

6.  Het groendak vergt meer onderhoud  
dan verwacht

Extensieve groendaken vragen weinig onderhoud, maar zijn niet  
volledig onderhoudsvrij. Niet iedereen realiseert zich dit. Gevolg: niet 
onderhouden sedumdaken veranderen in velden van onkruid. Oplossing: 
zeker in de beginfase wél preventief onderhouden (twee tot drie keer  
per jaar) óf de volledige substraatlaag er na enkele jaren afscheppen, 
deze vervangen door nieuwe en daarna alsnog licht onderhoud  
gaan toepassen.

7.  Het groen op een hellend dak verdroogt  
of schuift er af

Hellende daken verdienen extra aandacht, omdat ze sneller afwateren en 
windgevoeliger zijn, en daardoor het gevaar in zich hebben sneller te 
verdrogen. Ook kan de substraatlaag eerder gaan schuiven. Gevolg: 
verdrogend groen of afschuivend substraat. Oplossing: een goed anti 
afschuifsysteem met een hoger waterbufferend vermogen en de  
mogelijkheid voor een dikkere laag substraat.

Groendaken en gebruiksdaken kunnen in potentie wel tot 50 jaar mee 
gaan. Gewone platte en licht hellende daken moeten gemiddeld eens  
in de 15 tot 25 jaar gerenoveerd worden. Vanuit het oogpunt van  
duurzaamheid zijn groen- en gebruiksdaken dus een stuk aantrekkelijker. 
Mits ze wel goed aangelegd worden. Leven op Daken is in dit geval een 
betrouwbare maar ook uitermate deskundige partij. L

Groen- en gebruiksdaken

Levensduur

Gevolg: lekkage. Oplossing: gebruik speciale  
wortelwerende EPDM-dakbanen

Het groendak vergt meer onderhoud  
dan verwacht

Het groen op een hellend dak verdroogt  
of schuift er af
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Buitenland

een olievlek over heel Duitsland. Schrebertuintjes bestaan nog altijd,  
in grote aantallen zelfs – officiële cijfers noemen meer dan een miljoen 
stuks binnen de grote steden, met een totale oppervlakte van  
46.000 hectare – maar zijn in hun uitvoering typisch Duits en niet  
te vergelijken met de volkstuintjes elders in Europa. Ze worden  
gekenmerkt door een bijna obsessieve ordentelijkheid en lange lijsten 
met regels en voorschriften, die overigens per streek of regio kunnen 
verschillen. De regels lopen uiteen van de omvang van het huisje tot het 
wel of niet toestaan van een satellietontvanger op het dak. Ook zijn er 
vaak voorschriften op het gebied van gewassen die wel of niet  
gekweekt mogen worden, en hoe vaak de paden tussen de  
tuintjes moeten worden aangeharkt of gemaaid.

Geheel eigentijds
Het is dan ook geen verrassing dat dit typisch Duitse verschijnsel een 
plaats heeft gevonden in het voormalige Museum voor Techniek en 
Arbeid in Mannheim dat zich tegenwoordig Technoseum noemt.  

Tuin ter verheffing van  
de arbeidersklasse

Het verschijnsel dateert van halverwege de negentiende eeuw en is 

in Duitsland een ongekend fenomeen geworden. En is dat nog altijd.  

We hebben het over de Schrebergarten. Eigenlijk een soort stads-

volkstuintje, maar anders dan hier in Nederland. Het Technoseum in 

Mannheim heeft zo’n Schrebertuintje nagebouwd. Op het dak.

Welbeschouwd is de Schrebergarten een vroege voorloper van wat we  
nu onder urban farming verstaan. Beide hebben te maken met land-  
en tuinbouw in een grootstedelijke omgeving, en beide zijn gebouwd  
op ideële grondslagen: ze dienen het milieu, ze dienen de leefbaarheid 
en ze dienen de gezondheid. Het verschil is dat urban farming tevens 
gericht is op een stukje extra beleving van het product, terwijl het 
Schrebertuintje vooral de verheffing van de arbeidersklasse nastreefde.
Dr. Daniel Gottlob Moritz Schreber (1808 – 1861) wist wat de fabrieks-
arbeiders in de overvolle, vervuilde Duitse binnensteden nodig hadden: 
verse groenten om te eten en een omgeving waar ze konden ontspannen 
en tot rust komen. In zijn woonplaats Leipzig hielp hij hen daarom 
braakliggende percelen in te richten als kleine volkstuintje. Mét, en dat 
is kenmerkend voor Schrebertuintjes, een houten huisje waar niet  
alleen het tuingereedschap kon worden opgeslagen, maar waarbinnen 
ook de familie zelf kon ontspannen en recreëren. Zeg maar  
kleine vakantiebungalowtjes, al werden ze toen natuurlijk niet zo 
genoemd. Het fenomeen verspreide zich in de jaren daarna als  
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Beter gezegd: de Schrebertuin heeft een plaats gevonden óp het 
museum, want hij ligt namelijk op het dak. De tuin maakt onderdeel uit 
van het deel van de tentoonstelling dat de bezoeker laat zien hoe de 
Duitse fabrieksarbeider in de negentiende eeuw woonde, werkte en 
zichzelf en zijn gezin voedde. Geheel eigentijds daarentegen is de 
dakopbouw waar de tuin op rust. Op de wortelvaste dakbedekking rust 
een beschermmat ISM 50 van Zinco. Daar weer bovenop ligt het  
drainage-element Floradrain FD 60, uitgevuld met het ondersubstraat 
Zincolit Plus, die is afgedekt met een systeemfilter SF. De bovenste 
substraatlaag bestaat uit een intensief 
daktuinsubstraat afgedekt met een 
laag humus. De totale substraathoogte 
varieert van 20 tot 70 centimeter dik. 
En voor wie er nieuwsgierig naar is:  
de groenten en vruchten uit deze tuin 
smaken heerlijk. L

Mannheim

Schrebertuin

Dr. Schreber (1808 – 1861) wist  
wat de arbeiders in de overvolle, 

vuile steden nodig hadden



In het vorige nummer van Leven op Daken beschreven we in  
positieve bewoordingen het door Leven op Daken gerealiseerde 
speelvloerdak bij het nieuwe appartementencomplex aan de 
Klimopstraat in Hengelo. Omdat het project zich op dat moment 
in de afrondende fase bevond, moesten we het qua beeld doen 
met een schets. Belofte maakt echter schuld, en daarom hier 
alsnog een foto-impressie van dit project bovenop een onder-
gelegen parkeergarage. Overigens is inmiddels ook de verwachting 
uitgekomen dat het speelvloerdak een buurtfunctie zou krijgen in 
de vorm van ontmoetingsplaats voor ouders van jonge kinderen 
die hier veilig kunnen spelen. 

Belofte maakt 
schuld

Leven op Daken is een uitgave van het Kennisplatform Leven op 
Daken, dat in Nederland een cultuuromslag wil bewerkstelligen op het 
gebied van meervoudig ruimtegebruik in de vorm van groendaken, 
parkeerdaken, waterdaken energiedaken en groengevels. De bij Leven 
op Daken aangesloten dakaannemers, hoveniers en producenten 
houden zich bij de aanleg van deze daken aan strenge zichzelf  
opgelegde kwaliteitseisen. Zij werken tevens samen aan een voort-
durende kwaliteitsimpuls en verdere innovatie van de verschillende  
daksystemen.
De Leven op Daken-bedrijven zijn actief in het hele land. Bij het 
aangaan van opdrachten vormen de uitvoerende bedrijven altijd een 
duo bestaande uit een dakaannemer en een hovenier. De opdracht-
gever heeft echter altijd maar één aanspreekpunt, hetgeen de commu-
nicatie aanzienlijk vereenvoudigt. Tevens biedt Leven op Daken een 
unieke en honderd procent zekere tien jaar lange garantieregeling op 
zowel de dakbedekking als de verdere opbouw. Deze verzekering dekt 
bij calamiteiten aan de waterdichte laag ook de kosten voor het 
afhalen van de bovenliggende laag.
Dit vakblad vervult een ondersteunende rol bij het realiseren van de 
doelstellingen van het kennisplatform en haar uitvoerende bedrijven. 
Dat gebeurt met nieuws- en achtergrondartikelen over design, 
constructie, beheer en gebruik van leefdaken, vroeger, nu en in  
de toekomst.
Overname van artikelen uit dit magazine wordt op prijs gesteld mits 
voorafgaande schriftelijke toestemming. De redactie ontvangt tevens 
graag een bewijsexemplaar van het medium waarin het overgenomen 
artikel is afgedrukt.

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
3454PW De Meern
T: +31(0)30 – 264 2069
info@levenopdaken.nl

BTL Nederland B.V.
Rijksweg 11
5076 PB Haaren
Tel. 0411 62 20 36
Fax 0411 62 26 49
info@btl.nl
www.btl.nl
 

Van Doorn Dakspecialist BV
De Poort 21
4411 PB Rilland
Tel. 0113-557788
Fax 0113-557789
info@vandoorndakspecialist.nl
vandoorndakspecialist.nl

BOKO dakbedekkers
Westknollendam 120 AA
1525 PT Westknollendam
Tel. 075-621 20 11
Fax 075-621 94 51
info@boko.nl
www.boko.nl

Wieringen Prins hoveniers
Lutkemeerweg 400
1067 TH Amsterdam
Tel. 020-301 30 10
Fax 020-646 49 08
info@wieringenprins.nl
www.wieringenprins.nl
 

mastum Daksystemen BV
Veldzigt 57
3454 PW De Meern
Tel. 030-264 20 60
Fax 030-264 20 70
info@mastum.nl
www.mastum.nl

Van der Tol BV
Lutkemeerweg 328
Amsterdam
Tel. 020-667 77 77
Fax 020-667 77 78
info@vandertolbv.nl
www.vandertolbv.nl

Dit is Leven op Daken
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