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Column

Stimulansen, zekerheid
In dit nummer van Leven op Daken staan
we opnieuw stil bij politieke stimulansen
voor groendaken. Met het verschuiven van
de verantwoordelijkheid vanuit de landelijke politiek naar de gemeentepolitiek is de
recente studie van onderzoekster Heleen Mees
van de Universiteit Utrecht leerzame stof.
De gemeente Rotterdam is koploper in het
stimuleren van groendaken in Nederland en
heeft hiervoor een subsidieregeling bedacht.
Andere gemeenten zijn gevolgd met een
vergelijkbare aanpak. Maar is hun aanpak
ook effectief, vergeleken met bijvoorbeeld
andere ‘groendak-hoofdsteden’ als Chicago,
Londen, Basel en Stuttgart? Jazeker, zo leert
het vergelijkend onderzoek van Mees, maar
dan wel als een eerste aanzet. Verderop in dit
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Like A Leaf

“Een meeslepende speelse ruimte met een
geheel eigen dynamiek, kenmerkend voor
de parkactiviteiten.” De inspiratie voor
het ontwerp van Like A Leaf is een blad.
Bovenop de dakbedekkingsconstructie ligt
een beschermmat; Georaster®-element en
substraatlaag waar straks een extensief
sedum begroeiing met bloemenweidemengsel
of voor de beloopbare daken, een intensief
gazon door de partners van Leven op Daken
wordt gerealiseerd.

www.levenopdaken.nl

Bouw ministeries

De reden voor nieuwbouw is dat de bestaande
huisvesting van de ministeries niet meer
voldeed. Renovatie van de bestaande
panden bleek te kostbaar. In nauwe samenwerking met de opdrachtgever heeft de
Rijksgebouwendienst het programma van
eisen vertaald naar een flexibel kantoorgebouw waarin meerdere indelingen mogelijk
zijn. Hierdoor sluit het gebouw aan bij de
huidige werkprocessen en is ook eenvoudig
aan te passen aan toekomstige behoeften van
de ministeries.
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en overheidsbeleid
nummer leest u hoe het in een vervolgfase nóg
effectiever en daarmee ook voor alle partijen
voordeliger kan.
Eveneens in dit nummer besteden we uiteraard
weer aandacht aan enkele mooie projecten die
door partners van Leven op Daken zijn gerealiseerd. Een prachtig voorbeeld van meervoudig
ruimtegebruik is het nieuwe kinderspeelhuis– Huis in de Heuvel – in het familiepark
Plaswijckpark in Rotterdam. Een paradijs voor
kinderen die niet alleen in deze landschappelijk ontworpen ruimte kunnen spelen waar
binnen alles kan en mag wat thuis niet is
toegestaan, maar ook op het groendak daar
bovenop. In de winter kan het besneeuwde
groendak zelfs gebruikt worden voor sleeactiviteiten.

Ook kijken we naar de entree en hoge daken
van de beide nieuwbouwtorens in den Haag
op de Turfmarkt, inmiddels betrokken door de
ambtenaren van de ministeries van Veiligheid
& Justitie en van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties. Een mooi staaltje van
ontwerp op zwaartekracht en windweerstand
met bomengebruik op het dak.
Naast politieke stimulansen en mooie voorbeelden van meervoudig ruimtegebruik rest
feitelijk nog maar één ding: zekerheid. Meer
concreet: zekerheid in geval van lekkage bij
groendaken. Zeker in deze tijd van recessie,
met name binnen de nieuwbouwsector, is
hier behoefte aan, maar nauwelijks geld voor
beschikbaar. Leven op Daken biedt de oplossing met opnieuw een aanvullende partner

4

Verplichten werkt

De meest succesvolle stimuleringsmaatregel
voor groendaken is verplicht stellen, zo leert
een vergelijkend internationaal onderzoek.
Maar eerst werken aan acceptatie met behulp
van subsidies helpt zeker.

6

Daktuinen

Het nieuwe onderkomen van de ministeries van
Veiligheid & Justitie en Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties telt vijf daktuinen verdeeld
over vier niveaus. Vanwege de wind zijn de
dakterrassen die hoog liggen extra geballast.

binnen ons concept: het bedrijf Progeo dat
het Smartex lek- en detectiesysteem aanbiedt.
Anders dan de politiek tot nu toe, biedt
Smartex wél gegarandeerde zekerheid.
Erik Steegman,
directeur Leven op Daken

8

Lekdetectie

De groep van Leven op Daken-bedrijven is
uitgebreid met een nieuwe partner: Smartex
Monitoring. Het bedrijf is gespecialiseerd in
de toepassing van een lekdetectiesysteem dat
lekkages op daken tot op 10 à 20 centimeter
nauwkeurig lokaliseert.

10

‘Complex’ groendak

In het familiepark Plaswijckpark in Rotterdam
gaat de nieuwe kinderspeellocatie schuil onder
een uitermate complex en zeer bijzonder
groendak. Hierdoor lijkt het bouwwerk volledig
te verdwijnen in de groene omgeving.

12

Lichtgewicht

Een geprofileerd staaldak onder een groendak.
Dat zie je niet vaak. Maar het is wel fraai, zo
bewijst het nieuwe filiaal van supermarktketen
Hoogvliet in Zoetermeer. Vanwege de draagkracht van de stalen platen is gekozen voor
een lichtgewicht opbouw.

NIEUW PROJECT

Start juni 2013
REINWATERKELDER
te Velddriel voor
Vitens
www.levenopdaken.nl
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Onderzoek

Na acceptatie werkt
verplichting het best
Wie een succesvol stimuleringsbeleid voor groendaken wil voeren, redt het waarschijnlijk
niet met subsidie alleen. Een vergelijkend internationaal onderzoek tussen vijf steden die veel
belang hechten aan de komst van groendaken, leert dat verplicht stellen uiteindelijk het meest
effectief is.
Wat is het verschil tussen de steden Stuttgart en Basel enerzijds,
en Chicago, Londen en Rotterdam anderzijds? De eerste twee steden
hebben verhoudingsgewijs 25 keer meer van het beschikbare dakoppervlak vergroend dan de andere drie. Maar Stuttgart en Basel stimuleren dan ook al wat langer groene daken (sinds respectievelijk 1986
en 1996) dan Chicago (2003), Londen (2004 en Rotterdam (2008).
Bovendien hebben ze de aanleg ervan bij nieuwbouw enige jaren
geleden zelfs verplicht gesteld. Tja, dan gaat het hard natuurlijk. Maar
ook opvallend: In Stuttgart en Basel zijn groendaken goedkoper dan
in de andere drie steden.
“Daar waar ze verplicht zijn gesteld, zijn groendaken een echte markt

geworden”, verklaart Heleen Mees. “Dat heeft uiteraard te maken met
intensievere concurrentie door een grotere vraag, maar bijvoorbeeld
ook met de schaalvoordelen en innovaties die hierdoor ontstaan.”
Mees hoopt straks te promoveren als milieu-maatschappijwetenschapper aan de Universiteit Utrecht en is als onderzoeker verbonden
aan het nationaal programma Kennis voor Klimaat. “Dit onderzoeksprogramma bekijkt hoe we in Nederland inspelen op de klimaatverandering”, zegt ze, “en wat beter of anders kan. Met name de verhoging
van het waterpeil is natuurlijk heel bedreigend voor ons land, en zeker
voor een stad als Rotterdam. Daarom is Rotterdam ook deelnemer aan
Kennis voor Klimaat. De stad kwam met de vraag een vergelijkende
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Stimuleringsmaatregelen
‘Daar waar groendaken
verplicht zijn, zijn ze ook
het goedkoopst’

studie uit te voeren naar bestuurlijke arrangementen ter bevordering
van groene daken als innovatieve maatregel voor waterberging in
dicht stedelijk gebied. Die studie heb ik uitgevoerd.”

Minder rioollasten
Waar Basel Worldcapital of Green Roofs is, mag Rotterdam de
Nederlandse Groendak Hoofdstad genoemd worden. De stad heeft
niet alleen de grootste oppervlakte groendak, maar besteedt ook het
meeste geld aan het stimuleren van de aanleg hiervan. “Zo zijn Basel
en Stuttgart ook begonnen”, aldus Mees, “maar vanuit andere aanleidingen dan Rotterdam dat op zoek is naar waterbuffering en –berging

Groene stadsdaken

(zie ook het kader, red). Daarnaast bedachten ze aanvullende stimuleringsmaatregelen zoals een uitgebreid communicatieprogramma over
de voordelen, een wedstrijd voor innovatieve groendakideeën en meer
van dit soort zaken. Toen de acceptatiegraad fors was verhoogd, zijn
ze overgegaan naar een verplichting bij nieuwbouw, zónder subsidie,
maar wel gecombineerd met een heffingskorting van minimaal 50
procent op de rioollasten.”
Verplichtstelling is in Nederland een lastig verhaal, weet Mees, omdat
het Bouwbesluit hier landelijk en niet plaatselijk is vormgegeven.
Bovendien accepteren nog lang niet alle waterschappen groendaken
als een duurzame oplossing voor waterberging. Mees: “Ze hebben
bijvoorbeeld geen garantie dat een aangelegd groendak ook altijd
een groendak blijft.”

Nooit spijt van groene daken

Adviezen

Het stimuleren van groene daken heet in wetenschappelijke
kringen een no regret-maatregel: iets waar je nooit spijt van
zult krijgen. Groene daken brengen immers geen enkele nadelen
met zich mee en alleen maar voordelen. Waterterughouding,
fijnstof afvangen, CO2-reductie, energiebesparing door reductie
van koellast, vermindering van hittestress in steden… En meer.
In Basel bijvoorbeeld, ook wel de mondiale capital of green roofs
genoemd, zijn groendaken geïntroduceerd omdat het gemeentebestuur een bijdrage wilde leveren aan de biodiversiteit binnen
de stadsgrenzen. Dat is natuurlijk ook een argument. Een heel
goed argument zelfs.

Wat Rotterdam dan nog wél kan doen om meer groendaken te krijgen,
staat in de adviezen die zij de stad heeft gegeven. Zoek het in andere
oplossingen dan alleen subsidie. Maak met de woningcorporaties – die
veel portiekflats met platte daken hebben – échte afspraken over
groendaken, liefst in de vorm van convenanten. Neem groendaken op
in duurzaamheids prestatienormen zoals GRP Gebouw of BREEAM. Ga
ook eens met de energiebedrijven praten, want zonnepanelen presteren beter op groendaken, dus misschien zien ook zij er brood in.
“Wees in ieder geval creatief in je denken”, aldus Mees. “Maak daken
multifunctioneel, of verhuur groendaken desnoods als openbaar
stukje grond. De ruimte is immers schaars in steden. Zo zijn er vast
nog meer innovatieve oplossingen te bedenken.”
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LOD-project

Windbestendige residentiële daktuinen
Eind vorig jaar is in Den Haag op een steenworp afstand van het Centraal Station een bijzonder
bouwwerk opgeleverd: het nieuwe onderkomen van de ministeries van Veiligheid & Justitie en
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De nieuwbouw telt vijf daktuinen verdeeld over vier
niveaus, gerealiseerd door de Leven op Daken-partners Mastum Daksystemen en Van der Tol.

Wat maakt een nieuw gebouw bijzonder? De locatie? Mogelijk. De
entree? Als binnenkomer wel, uiteraard. De vorm c.q. het uiterlijk?
Onmiskenbaar. De aanwezigheid van bijzonderheden zoals daktuinen
op grote hoogte? Tja, nu je het zo zegt. Of de totstandkoming door
middel van integrale samenwerking van de bouwpartners samen met
de opdrachtgever? Zeker ook! De nieuwbouw aan de Turfmarkt in Den
Haag heeft het allemaal.
De nieuwbouw bestaat uit drie torens: twee torens van ieder 146
meter hoog die de onderkomens van de ministeries van Veiligheid &
Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vormen, en één
woontoren van 131 meter hoog. De totale oppervlakte van het project

is net iets minder dan de oppervlakte van het bouwterrein, waarmee
de nieuwbouw een enorme logistieke uitdaging was. Temeer omdat
we het hier hebben over bouwactiviteiten in het hart van een van de
grootste en tevens drukste steden van Nederland.

Integrale samenwerking
Niet zichtbaar maar zeker bijzonder is de manier waarop de nieuwbouw
tot stand is gekomen. Namelijk door integrale samenwerking op basis
van gelijkwaardigheid tussen de vier bouwpartners, waaronder BAM
en Ballast Nedam. Leven op Daken deelde als onderaannemer volledig
mee in deze vorm van co-makership en was dan ook al vroeg betrokken
bij de ‘plannensmederij’: de ‘dakpartner’ nam al in 2006 deel aan de
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Nieuwbouw

Minsteries

Leven op Daken was
als co-maker al vroeg
betrokken bij de
‘plannensmederij’
voorbereiding en uitwerking van de techniek, planning en uitvoering.
Dit is precies de manier van samenwerken die Leven op Daken
toejuicht. LOD-directeur Erik Steegman: “We willen veel meer al in
een vroeg stadium gesprekspartner worden voor de architect, de
aannemer en de adviseurs. Hierin investeren is een kans voor de
toekomst. Wij denken in complete systemen en hebben overzicht, tot
en met de oplevering en de gebruiksfase. Wij doorzien een ontwerp
en het bestek dus beter. Wie vroegtijdig met een dakspecialist zoals
wij samenwerkt, krijgt een beter bestek en op basis daarvan betere en
ook écht vergelijkbare prijsaanbiedingen.”
Dat integrale samenwerking sowieso de toekomst heeft, blijkt uit de
bijkomende voordelen zoals vroegtijdige zekerheid over het budget,
gedeelde verantwoordelijkheden rond risico’s, meer efficiency, minder
faalkosten, en een tevreden opdrachtgever.

De ‘voortuin’
Terug nu naar de nieuwbouw zelf. De grootste daktuin vinden we
direct al op het maaiveldniveau aan de Turfmarkt. Dit ‘dak’ ligt
bovenop de twee verdiepingen tellende ondergrondse parkeergarage
en vormt het entreegebied van het complex, zeg maar de voortuin.
De totale oppervlakte bedraagt 970 m² en bestaat naast de waterdichte ‘dak’afdichting uit een beproefd Leven op Daken-daksysteem
met onder meer een waterhoudende beschermmat, een drainage- en
waterbufferingselement van ZinCo, een systeemfilter, een mineraal
substraat in laagdikte variërend van 10 tot 70 centimeter en een
intensief substraat van circa 35 centimeter dik. Daar waar verharding
is aangelegd (Belgisch Blauw Hardsteen) ligt er tevens een systeemfilter en een pakket drainzand.

In deze ‘voortuin’ zijn drie tot zes meter hoge meerstammige bomen
en heesters geplant, met daaronder wintergroene bamboe. De bomen
zijn hoogstpersoonlijk samen met de opdrachtgever uitgezocht bij
Van den Berk Boomkwekerijen. Bovendien zijn alle beplantingsvakken
voorzien van een computergestuurd druppelsysteem, dat ook de druppelinstallaties op de andere verdiepingen aanstuurt.

Geballaste dakterrassen
Voor wat betreft de daktuinen op de hoger gelegen verdiepingen –
de vijfde, tiende (tweemaal) en elfde verdieping – kunnen we wel
spreken van daktuinen, maar niet zozeer van groendaken. Dit komt
mede doordat op deze hoogte (tot meer dan 40 meter) de wind fors
kan huishouden. Door de aanwezigheid van de bouwtorens kan de
wind hier zelfs nog forser aantrekken dan op het hoogste punt op
146 meter.
De te belopen dakterrassen zijn hier dan ook geballast met een
dubbele laag daktegels die onderling zijn verlijmd en voorzien van
grote bloembakken. De daktegels liggen bovendien strak tegen het
opgaande werk, waardoor een prachtig sereen beeld ontstaat. Dit
onttrekt echter wel de blik aan de high-tech opbouw hieronder:
een eerste laag volledig gebrande dakbedekking met daarop een
toplaag van Derbigum, gebrand, en een 120 mm dikke isolatielaag.
De ballastlaag bestaat uit Drenoliet-tegels van 600 x 600 x 55 mm,
gevolgd door een tweede iets dikkere laag tegels voorzien van een
RVS-verbindingsplaat gelegd volgens het DakNivelleringsSysteem. De
hierop geplaatste plantenbakken met meerstammige krentenbomen
en diverse siergrassen maken de dakterraservaring compleet. Ondanks
de wind.
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Nieuwe LOD-par tner

Slim en nauwkeurig lekdetectiesysteem
De groep van Leven op Daken-bedrijven is uitgebreid met een nieuwe partner: Progeo Monitoring.
Het bedrijf is gespecialiseerd in de toepassing van het lekdetectiesysteem Smartex dat lekkages
op daken tot op 10 à 20 centimeter nauwkeurig lokaliseert.
Het vergt nogal wat tijd en energie om lekkages te herstellen op
tuindaken, parkeerdaken en andere gebruiksdaken met een wat meer
complexe opbouw. Het lek laat zich doorgaans lastig lokaliseren en
de enige oplossing is dan maar de volledige opbouw te verwijderen.
De voordelen van een goed functionerend lekdetectiesysteem op deze
daken zijn evident. Alleen op de plek van de lekkage hoeft de opbouw
en dakbedekking verwijderd te worden en te worden hersteld. Dat
bespaart een hoop tijd en geld.
Zo’n goed functionerend lekdetectiesysteem is nu al wat langer op de
markt, maar wordt tot op heden nog nauwelijks toegepast. Althans, in
Nederland. En dat ligt niet aan de prijs, want die valt alleszins mee,
maar meer aan de onbekendheid van het systeem: Smartex.
Andries Steerenberg is de Nederlandse aanbieder c.q. agent van
Smartex. Hij is eigenaar van Enviro Quality Control, een inspectiebedrijf dat controleert of afdichtingen op en onder stortplaatsen lekken.

“Leverancier Progeo is een innovatief bedrijf dat twintig jaar geleden
is opgericht door een paar slimme jongens die net van de universiteit
kwamen”, zegt hij. “Inmiddels leveren ze hun lekdetectiesysteem
voor stortplaatsen wereldwijd. Enkele jaren geleden zijn ze gaan
nadenken over een soortgelijk systeem voor op daken. Dat is Smartex
geworden, dat weliswaar vergelijkbaar is, maar in uitwerking toch net
iets anders.”

Eenvoudig systeem
De kracht van de lekdetectiesystemen van Progeo is dat de gebruiker
vanachter de computer kan zien of er lekkages zijn en zo ja waar.
“Smartex lokaliseert een lekkage tot op 10 à 20 centimeter nauwkeurig”, aldus Steerenberg. Het systeem werkt heel eenvoudig. Onder
de dakbedekking leggen we een geleidbaar vlies over stroken platte
kabels die op een afstand van drie meter parallel aan elkaar liggen.
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Interview

Progeo Monitoring

‘ Smartex ondersteunt
de filosofie van LOD
rond gegarandeerde
gecontroleerde kwaliteit’
Deze fungeren als sensoren. Vervolgens wekken we een potentiaal –
een heel lichte spanning – op in het bovenveld en proberen dat op te
vangen in de onderlaag. Dat lukt alleen als er lekkage is. Want dan
verliest de dakbedekking zijn isolerende werking, gaat de spanning
lopen en ontstaat er een vorm van kortsluiting. Dat signaal vangen
we via de sensoren op in een meet- en regeleenheid die de x- en
y-coördinatoren van het lek detecteert. Zo weten we precies waar we
moeten zijn. De eenheid stuurt deze gegevens automatisch door via
sms, e-mail of wat je maar wilt. Overigens hoeft niemand bang te zijn

voor de spanning die we op het dak zetten, want het gaat om slechts
enkele micro-ampères. Daar gaat nog geen mier van dood.”
Volgens Steerenberg past het systeem goed in de filosofie van Leven
op Daken, die uitgaat van gegarandeerde kwaliteit. “Het is een
duurzame oplossing die tevens zekerheid biedt, ook na tientallen
jaren wanneer de dakbedekking gebreken kunnen gaan vertonen. Het
systeem kan tevens bouwfysische problemen in bijvoorbeeld houten
dakconstructies snel signaleren. Het wordt daarom de hoogste tijd dat
Smartex nu ook de Nederlandse markt verovert.”

Wij zijn dé
specialist op
het gebied van
dakveiligheid

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

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

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

INFO@DAKSAFE.NL

13003c
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Project

Kinderspeelhuis dat
‘verdwijnt’ in het landschap
Het familiepark Plaswijckpark in Rotterdam is een nieuwe attractie rijker: het Huis in de Heuvel.
Het betreft een 1650 vierkante meter groot binnenspeelhuis mét groendak van Leven op Daken.
Omdat de speellocatie lijkt op een heuvel, gaat hij volledig op in de groene parkomgeving.

Het was een uitdaging voor Gilbert Koskamp van Ssse | OVO Associates,
Architects: ontwerp binnen ons kleinschalige groene familiepark een
flink gebouw waarbinnen kinderen de ruimte hebben om te spelen.
“Een kleine, groene omgeving en een groot gebouw gaan lastig
samen”, zegt hij, “tenzij je het gebouw volledig in het landschap laat
versmelten. Dit hebben we dan ook gedaan, het ontwerp is dus zowel
en gebouw als ook landschap, met wat wordt genoemd landscape
building. Hiermee voeg je als het ware landschap toe aan het park.”
De inspiratie voor zijn ontwerp putte Koskamp uit de natuur. Het
gebouw is like a leaf: het heeft de vorm van een blad waardoor het

zich manifesteert als omhooggetrokken landschap waaronder en
waarop gespeeld kan worden.

Compensatie
Plaswijckpark telt drie hoofdgebieden. Hun namen geven precies
aan wat hier de centrale thema’s zijn: Dierenwijck, Wandelwijck en
Speelwijck. Het Huis in de Heuvel is onderdeel van Speelwijck en is als
laatste nieuwe attractie de afgelopen maand april geopend.
Het park opent vrijwel jaarlijks een nieuwe attractie en altijd zijn de
uitbreidingen gecompenseerd door het groen in het park te verfraaien.
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Rotterdam

Speeldak

In het geval van het Huis in de Heuvel is de compensatie echter niet
elders in het park gezocht, maar terplekke, op en aan het nieuwe
ontwerp zelf. Het gebouw als verlengstuk van het landschap.
De architect heeft in het ontwerp vier soorten groen geïntegreerd.
“Ten eerste het groen om het gebouw heen, inclusief de hoge bomen.
Op het dak zelf ligt een lichtgewicht opbouw met enerzijds extensief
sedum begroeiing op de niet toegankelijke delen en een intensief
gras-/bloemenweidemengsel op de delen waar gespeeld kan worden.
In de pergolaconstructies en daar waar het dak te steil is, hebben
we kabels en netten gespannen waarlangs klimplanten gaan groeien
zodat er een groene wand ontstaat.”

Ecologisch
Wat van buiten niet zichtbaar is, wordt binnen het gebouw in volle
glorie getoond: de constructie. Die bestaat uit stalen dragers (het
hoogste punt ligt op negen meter) die als het ware de nervenstructuur van het blad verbeelden. De ruimtes ertussen zijn ingevuld met
houten dakdooselementen, om en om voorzien van houtvezelplaten
voor de geluidsabsorptie. Ook dit visualiseert het dak als een blad.
Koskamp heeft gekozen voor vochtregulerende houten dakdooselementen. Het uit duurzame bosbouw verkregen vurenhout is onbehandeld en kan waterdamp opnemen of afgeven. Het begroeide dak
doet in wezen hetzelfde met het regenwater: overtollige neerslag
wordt gebufferd en geleidelijk weer aan de natuur terug gegeven. Het
groene dak en de zonwerende klimplanten bieden tevens de praktische
oplossing om het gebouw tijdens de zomermaanden op natuurlijke
wijze koel te houden. Dit maakt het Huis in de Heuvel tot een gezond
gebouw met een ecologische footprint.
Maar boven alles is het groendak een Leven op Daken-dak. Dus
aangelegd conform het LOD-stappenplan door LOD-partners Mastum

‘Alles bij elkaar maakt dit
een gezond gebouw met een
kleine ecologische footprint’
Daksystemen en Van der Tol, en met start-, tussentijdse- en eindcontrole door BDA als aanvullende kwaliteitsgarantie. Opvallendste
kenmerken zijn een lichtgewicht dakopbouw met sedum en gras, het
gebruik van georaster, de plastic tegel voor grondfixatie op hellende
daken, én de toepassing van een speciaal gemaakt (dun) pop-up beregeningssysteem. En alles veilig natuurlijk, mede dankzij het gebruik
van hekken op de meest steile plaatsen. Het spelen kan beginnen.
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Dit is Leven op Daken

Uitzonderlijk
groendak
Mooi dak hoor, op deze nieuwe locatie van

Dit magazine is een uitgave van de gespecialiseerde dakbedekkings-, hoveniers- en toeleveringsbedrijven die gezamenlijk onder
de paraplu van Leven op Daken ijveren voor meervoudig ruimtegebruik. Hun samenwerkingsverband functioneert als kennisplatform
en als uitvoeringsorganisatie.
Als kennisplatform zetten de deelnemende bedrijf zich in voor zowel
kennisontwikkeling als kennisoverdracht. Als uitvoeringsorganisatie
werken de bedrijven direct mee aan de verspreiding van meervoudig
ruimtegebruik door de realisatie van gebruiksdaken zoals groendaken, parkeerdaken, zonne-energiedaken, waterdaken. sportdaken
en zelfs groengevels.
Leven op Daken onderscheidt zich in de dakenmarkt als A-merk
vanwege de kwaliteit en duurzaamheid van de gerealiseerde
projecten, maar ook vanwege de visie, kennis en innovatieve
slagkracht van de bedrijven. De gemeenschappelijke kwaliteit en
toepassing van de benodigde materialen met unieke verzekerde
garantie maken het plaatje compleet.

supermarktketen Hoogvliet in Zoetermeer. Maar
wat je niet ziet is dat het ook een uitzonderlijk
dak is. Een groendak op een staaldak zie je
namelijk niet vaak.
Voor de nieuwe vestiging in Zoetermeer heeft Hoogvliet gekozen voor
een geprofileerd staaldak. De omwonenden kwamen daarop met het
verzoek om het uitzicht op (het dak van) de supermarkt te verfraaien.
Het antwoord werd gevonden in een lichtgewicht groendak (vanwege
de draagkracht van de stalen platen), gerealiseerd volgens een
opbouw van Leven op Daken door Boko Dakbedekkers en Wieringen
Prins Hoveniers.
De lichtgewicht opbouw met een totale oppervlakte van 1.300 vierkante meter doorstaat een verzadigd gewicht van 65 kilo per vierkante
meter. De opbouw bestaat uit een dampwerende laag, een isolatielaag
en twee lagen dakbedekking waarvan de toplaag wortelwerend is.
Het resultaat is een prachtig uitzicht voor de omwonenden en
opnieuw een prachtig Leven op Daken-antwoord op een in de praktijk
levende vraag.

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

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

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

Wieringen Prins Hoveniers
Lutkemeerweg 400
1067 TH Amsterdam
Tel. 020-301 30 10
Fax 020-646 49 08
info@wieringenprins.nl
www.wieringenprins.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 der Tol BV
Lutkemeerweg 328
Amsterdam
Tel. 020-667 77 77
Fax 020-667 77 78
info@vandertolbv.nl
www.vandertolbv.nl
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Een smartex -Monitoringsysteem
controleert het dak van
Zuidpark Amsterdam
op lekkage.
Betrouwbaarheid en duurzaamheid zijn doorslaggevend om
te kiezen voor de toepassing van de
PROGEO-Monitoring-Technologie
- ook voor uw dak!

Smartex Monitoring
Postbus 1206
3600 BE Maarssen
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Tel. +31 (0) 30 244 1404
E-Mail: info@smartex.nl
www.smartex.nl
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