
COMPLEET BOS OP DAK 
MUSEUM BOIJMANS
COMPLEET BOS OP DAK 
MUSEUM BOIJMANS

Nr 30 • 2018
Vakblad ter bevordering van 
meervoudig ruimtegebruik



Pagina 3

12 
Tienminutendak
In tien minuten een compleet hoogwaardig 
geïsoleerd plat dak plaatsen? Eerst zien, dan 
geloven, zo zullen de meeste mensen reageren. 
Maar de praktijk heeft al bewezen dat het 
kan. Met het nieuwe, innovatieve daksysteem 
BouwDeck.

14 
Buitenland
Plannen voor de afbraak van lelijk bevonden, 
overbodig geworden verouderde openbare 
bouwwerken, leiden soms tot de mooiste oplos-
singen. Een goed voorbeeld is de verhoogd 
aangelegde snelweg middenin de miljoenen-
stad Seoul die is omgetoverd tot een prachtig 
openbaar dakpark. Mede dankzij Nederlandse 
inbreng.

17 
Innovatief
Nieuw en speciaal ontwikkeld voor ons 
Nederlandse klimaat met zijn steeds heviger 
wordende stortbuien en langere regenperi-
odes: een drainageplaat met een optimaal 
volume voor begroeide daken zonder afschot. 
Dat is het retentie-element RS 60 van ZinCo.

18 
Groene wand
Een indoor groene wand die verticaal drie 
verdiepingen bestrijkt, tien meter hoog. Een 
hele toer om te monteren, maar het resultaat 
mag er zijn! Mooie bijvangst: een zelf ontwik-
kelde metalen klimstang waarmee volledig 
conform de veiligheidsnormen onderhoud aan 
de wand kan worden gepleegd. 

20 
Havendak
De vraag waar je met overtollig hemelwater 
naar toe moet in het Amsterdamse havenge-
bied is niet moeilijk te beantwoorden. Maar 
wat als het water valt op een grote daktuin 
zonder afschot? De partners van Leven op 
Daken bedachten een technische oplossing.

22 
NoMa House
Midden in het Amsterdamse financiële centrum 
staat sinds kort NoMA House. Deze uiter-
mate duurzame nieuwbouw met de kwalificatie 
BREEAM Excellent als uitgangspunt is de kers 
geworden op de taart die Zuidas heet. Leven 
op Daken verzorgde de aanleg en inrichting 
van de daktuinen.
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te blijven, verhoogd aangelegde snelweg in de 
Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel die is omge-
toverd tot een prachtig openbaar dakpark. 
Dichter bij huis: de TU Delft is tien jaar na de 
aanleg nog altijd erg tevreden over de kwali-
teit van het Leven op Daken-dak bovenop de 
wetenschappelijke bibliotheek. Sterker nog, de 
universiteit overweegt zelfs om hier straks ook 
skiërs, snowboarders en andere wintersporters 
toe te laten op momenten waarop het grasdak 
is ondergesneeuwd. Onze reactie: prima, kan 
best, het dak kan het (nog altijd) aan.
Andere artikelen over Leven op Daken-
producten die u verderop in dit blad zult 
aantreffen: een groene wand van tien 
meter hoog, diverse groendaken op één 
BREEAM Excellent nieuwbouwkantoor aan 

de Amsterdamse Zuidas, en een gigantisch 
groendak zonder afschot dat én veel water 
kan bufferen én zware stortbuien aankan 
zonder dat dit grote problemen of schade 
oplevert. Vernieuwend, zo noemen wij onze 
aanpak. Of meer eigentijds: innovatief. Mede 
dankzij eigen innovatieve producten zoals 
ons (groen)dak in tien minuten (BouwDeck) 
en onze dakopbouw retentie-specialist 
(ZinCo RS60).
Natuurlijk, Leven op Daken gaat nog steeds 
vóór De Groene Stad. En we zijn ook nog 
altijd betrokken bij de Green Deal met de 
Nederlandse overheid. Maar we willen vooral 
ook mooie projecten maken. Ons motto is 
immers niet voor niets “Uit kennis van zaken 
groeien de mooiste daken.” 

Onze uitdaging ligt vandaag de dag in het 
leveren van maatwerk en het uitvoeren van 
speciale projecten. Hiermee verwezenlijken 
we de stoutste dromen van architecten. 
Onze focus ligt niettemin vooral bij onze 
opdrachtgevers. Want hoe stout de droom 
van de architect ook, voor hen draait het om 
haalbaarheid. Daarom kiezen zij voor Leven 
op Daken. Omdat ze kiezen voor betrouwbaar-
heid, zekerheid, ervaring en techniek. Voor 
ons dus.

Aart Veerman

directeur Van der Tol Hoveniers,
tevens partner van Leven op Daken
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04 
Singer
De openbaar toegankelijke beeldentuin van 
Singer Laren is onlangs feestelijk geopend 
met een expositie die in het teken staat van 
de tuin. De beeldentuin zelf is, net als de 
daktuin, ontworpen door de beroemde land-
schapsarchitect Piet Oudolf. 

06 
Bosdak
Het Rotterdamse Museumpark krijgt een 
nieuw kunstdepot: het Depot Boijmans Van 
Beuningen met op het dak een restaurant 
omringd door een groen park met 75 bomen. 
Dit gebouw wordt een blikvanger met inter-
nationale allure.

08 
Skidak
Je zou er een liedje over kunnen maken a 
la Peter Koelewijns “Kom van dat dak af!”: 
staand op ski’s, gezeten in een grote luchtband 
of desnoods op een strijkplank (!) van een 
besneeuwd hellend groendak naar beneden 
roetsjen. In het Amerikaanse Green Bay gebeurt 
het al (zie het artikel op pagina 10). In het 
Nederlandse Delft is het een serieuze optie.

10 
Pistenbullydak
Het Amerikaanse attractiepark Titletown huis-
vest een grote winkel met een schuin aflopend 
dag waar bij sneeuwval over een lengte van 
ruim 90 meter in een rubberen band vanaf 
gegleden kan worden. Het is tevens het enige 
grasdak ter wereld waar een echte pistenbully 
op mag om de skihelling te prepareren.

Inhoud 12

Gelukkig
Uit kennis van zaken groeien de mooiste 
daken. Onder dit motto sloegen Mastum 
Daksystemen en Van der Tol Hoveniers nu 
alweer bijna twintig jaar geleden de handen 
ineen om onder de noemer van Leven op 
Daken te gaan werken aan een groener 
Nederlands daklandschap.
Zie na al die jaren waar we nu staan! Dit 
nummer van ons magazine laat projecten 
zien die schuren tegen de grenzen van wat 
op dit moment technisch haalbaar is op het 
gebied van begroeide en anderszins meer-
voudig te gebruiken daken. Een mede door 
Leven op Daken-partner ZinCo gerealiseerd 
skidak in de VS bijvoorbeeld, waar een echte 
pistenbully op kan om de skihelling te prepa-
reren. Een, om nog even in het buitenland 

6
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Nieuwbouw

Beeldentuin museum
Singer Laren geopend

Singer Laren verbindt als museum én theater verschillende kunsten 
aan elkaar onder één dak. Het theater verkeerde echter in slechte 
staat en behoefde renovatie. Besloten werd tot nieuwbouw mét 
een groendak. Ook de tuin op maaiveldniveau zou opnieuw worden 
ingericht. Beide tuinen zijn evenals de horeca en de museumwinkel 
vrij toegankelijk. Museumdirecteur Evert van Os hierover: ‘We willen 
laagdrempelig zijn en dat ook uitstralen. De gedachte hierachter is dat 
mensen die dat anders niet zo snel zouden doen, wanneer ze eenmaal 
binnen zijn geïnspireerd raken en misschien wel een kaartje willen 
kopen voor ons museum of theater.’
Overigens heeft Singer Laren tegenwoordig feitelijk twee daktuinen. 

Theater en museum

Beeldendaktuin

De openbaar toegankelijke beeldentuin van Singer Laren is onlangs feestelijk geopend met een 

expositie die in het teken staat van de tuin. De beeldentuin zelf is, net als de daktuin, ontworpen 

door de beroemde landschapsarchitect Piet Oudolf. De tuinen zijn aangelegd door de Leven op 

Daken-partners Mastum Daksystemen en Van der Tol Hoveniers.

op forse wateroverlast een jaar eerder. Dat schrijft voor dat percee-
leigenaren het hemelwater op eigen terrein dienen te verwerken. Dit 
geldt óók voor particulieren en óók voor bestaande bebouwing. De 
verordening voorziet zelfs in juridische mogelijkheden om wie niet 
meewerkt alsnog te kunnen dwingen.
Leven op Daken vent de waterterughoudende werking van groendaken 
graag uit. De dakopbouw van Leven op Daken – bestaande uit een twee 
keer verkleefde waterdichte onderlaag met daarop respectievelijk een 
water bufferend element, een systeemfilter en substraat – kan heel 
veel regenwater vasthouden. Een eventueel overschot aan regenwater 
dat niet kan worden gebufferd, wordt afgevoerd naar infiltratiekratten 
onder het gazon in de beeldentuin. Die fungeren als loze ruimtes die 
gedurende langere tijd het hemelwater kunnen bufferen. Van hieruit 
sijpelt het water vervolgens langzaam in de grond weg.
Wanneer iedereen in Laren het net zoals Singer Laren zou aanpakken, 
heeft de gemeente straks weinig of zelfs helemaal geen problemen 
meer met overstromingen.

Het tweede ‘dak’ ligt op een ondergrondse tunnel onder de bestaande 
beeldentuin op maaiveldniveau achter het museum en theater. De 
tunnel wordt door het personeel gebruikt voor onder andere de 
ontsluiting van het kunstendepot en de aan- en afvoer van producten 
voor de horeca. Van Os: ‘Tot voor kort gebeurde dit allemaal via 
ruimten waar ook het publiek zich bevindt. Dat kon een beetje 
rommelig ogen.’

Afkoppeling
De daktuinen bieden een oplossing voor het Beleids- en Actieplan 
Wateroverlast dat de gemeente Laren in 2016 afkondigde in reactie 
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Nieuwbouw

Het wordt een wereldprimeur: de Rotterdamse binnenstad krijgt in 
2021 het eerste geheel openbaar toegankelijke museale kunstdepot. 
Aannemer BAM Bouw en Techniek bouwt momenteel hard aan de 
nieuwbouw van het Depot Museum Boijmans Van Beuningen. Op een 
vloeroppervlakte van 14.000 m2, verdeeld over zes verdiepingen, 
krijgt de bezoeker een beeld van hoe musea hun complete collectie 
beheren en onderhouden. Het gebouw wordt er op ingericht om de 
collectie te tonen, op een klimatologisch juiste manier te bewaren 
en optimaal te beschermen tegen inbraak, brand en waterschade. Het 
ontwerp is van het internationaal vermaarde Nederlands architecten-
bureau MVRDV.

Bosdak
BAM heeft de uitvoering van het dakterras met de bomen op het Depot 
belegd bij Leven op Daken. Projectdirecteur Hans Polderman van BAM belegd bij Leven op Daken. Projectdirecteur Hans Polderman van BAM 
spreekt in dit verband over ‘een bewuste keuze voor een betrouwbare 
partner.’ Wij hebben al eerder met de partijen achter Leven op Daken 
gewerkt en durven daardoor volledig te vertrouwen op hun verhaal en 
ervaring. De meeste problemen in bouwtrajecten worden veroorzaakt 
door lekkages op daken en aan gevels. Zeker wanneer het gaat om 
complexe daken zoals dit dak. Daarvoor zoek je natuurlijk de meest 
ervaren partner op dit gebied. Dat we bij Leven op Daken uitkwamen, 
zegt volgens mij genoeg.’zegt volgens mij genoeg.’
LOD-partner Mastum Daksystemen verzorgt de dakbedekking en de 
isolatie, terwijl grootstedelijk hovenier Van der Tol het groendak met 
de 75 bomen en betonnen terrassen maakt. Hiervoor wordt het dak 
voorzien van een meter dik dakpakket dat bestaat uit een isolatie-
laag met een Rc van 6,0m2K/W en dakbedekking. Daarop komt een 
dikke laag glasschuimgranulaat, een lava substraatlaag en in het 
werk gestorte betonnen terrassen die als scherven op het dak liggen. 
Tussen deze scherven worden groenstroken en 75 berkenbomen met 
een hoogte van zo’n 6 meter geplant.

De groene en duurzame aanpak houdt hier overigens niet op. Want 
het dak van het restaurant wordt op zijn beurt voorzien van een laag 
sedumbeplanting én zonnepanelen.

Voor wie meer wil weten
Een indruk krijgen van hoe het Depot er uit gaat zien? Bekijk dan de 
video op Youtube: https://youtu.be/lchac6d_Ebw. Ook geïnteresseerd 
in hoe de bouwactiviteiten vorderen? Surf dan naar de website www.
bambouwtdepot.nl en kijk live mee op de webcam. 

Rotterdam

Museum

Compleet bos op dak 
museum Boijmans

Zigzagroute
Vanuit de ontvangsthal op de begane grond loopt een zigzagroute 
van trappen dwars door het gebouw omhoog naar het dakpaviljoen 
met een expositieruimte en een restaurant in de vorm van een kruis. 
Verder is er op die hoogte een groen publiek dakpark met beeldentuin 
dat vrij toegankelijk is middels een eigen lift. Vanaf het dak, dat 
rondom van een glazen windscherm is voorzien, heeft het publiek een 
weids uitzicht over Rotterdam. 
Door de grote verdiepingshoogten wordt het gebouw circa 40 meter 
hoog. De vorm ervan is rond. Op maaiveldniveau heeft de cirkel een 
diameter van 40 meter en op de zesde verdieping zestig meter. De 
afwerking van de gevel is met spiegelend glas. Het dakpaviljoen 
krijgt een eveneens spiegelende afwerking, maar dan in de vorm van 
aluminium beplating.

Het Rotterdamse Museumpark krijgt een nieuw kunstdepot: het Depot 

Boijmans Van Beuningen met op het dak een restaurant omringd door een 

groen park met 75 bomen. Het gebouw mag zich straks door zijn spectaculaire 

uitstraling onder de blikvangers met internationale allure scharen.



Ski van dat dak af!
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Grasdak

Skihelling?
Delft

Bovenop de wetenschappelijke bibliotheek van de Technische 
Universiteit Delft ligt een grasdak met een totale oppervlakte van 5500 
m² onder een helling van 13°. Het is een echt Leven op Daken-dak. 
Aangelegd in 2009 ter vervanging van een door een andere partij eerder 
aangelegd groendak dat al na een paar jaar lekte. Het LOD-dak is nog 
altijd lekvrij, maar wel bijna tien jaar oud en daarmee komt het einde 
van de verzekerde garantie in zicht.
Wat te doen, vroeg projectmanager Onderhoud en Projecten Fred 
Lassche van de TU Delft zich af. De verzekering verlengen? Of zijn er 
misschien andere opties?
Voor een antwoord nam hij contact op met de hoofdaannemer van het 
dak, Mastum Daksystemen. Hij kreeg van Marc Evers ‘een heel eerlijk 
advies’, vertelt hij. ‘Niets doen, zei Evers, want dat dak ligt er nog wel 
twintig jaar. Zonder te lekken. Mocht het onverhoopt tóch gaan lekken, 
dan is reparatie goedkoper dan twintig jaar premie betalen.’

Lassche was al tevreden over het geleverde product en de samen-
werking met de LOD-partners Mastum en Van der Tol, en heeft dat 
nu opnieuw bevestigd gezien. ‘Gewoon open en eerlijk met elkaar 
omgaan’, zegt hij. ‘Die opstelling bevalt mij wel.’

Strijkplank
Omdat Lassche Evers toch sprak, had hij nog een vraag: zou het kwaad 
kunnen als de universiteit het dak bij sneeuwval vrij zou geven voor 
studenten die er vanaf willen skiën, snowboarden of er in welke andere 
vorm dan ook vanaf willen roetsjen?
 ‘Laat ik bij het begin beginnen’, licht hij toe. ‘Als het sneeuwt zetten 
we de toegang tot het dak af met bouwhekken. Het is immers niet 
bedoeld om te dienen als skihelling. Maar dat wil niet zeggen dat 
het niet alsnog zo gebruikt wordt. Ook dit jaar weer. Ik heb zelfs een 
strijkplan onderaan het dak gevonden die als snowboard gebruikt is.’

‘De enige Europese 
universiteit mét skihelling
én koek en zopie’

Je zou er een liedje over kunnen maken a la Peter Koelewijns “Kom van dat dak af!”: staand 

op ski’s, gezeten in een grote luchtband of desnoods op een strijkplank (!) van een besneeuwd 

hellend groendak naar beneden roetsjen. In het Amerikaanse Green Bay gebeurt het al (zie het 

artikel op pagina 10). In het Nederlandse Delft is het een serieuze optie.

Eerlijk gezegd begrijpt Lassche de 
studenten ook wel. ‘De verleiding 
is té groot. Toen bedacht ik me: 
waarom ook niet? If you can’t 
beat them, join them. Maar dan 
moest ik wel van Mastum horen 
of dat garantietechnisch geen 
problemen zou opleveren, of het 
dak de belasting wel aan kan, en 
meer van dat soort kwesties. En 
weer hoorde ik: geen probleem, 
binnen bepaalde grenzen natuur-
lijk. Het dak kan het in ieder 
geval hebben. Anders ligt dat voor 
het automatische besproeiings-
systeem. Door het skiën zouden 
een paar sproeierkoppen kunnen 
sneuvelen. Maar wat geeft dat? 
Duizend euro schade tegenover 
drieduizend euro plezier!’

Koek en Zopie
Aldus is het plan voor de skihel-
ling nog steeds in ontwikkeling. 
Een collega van Lassche is zelfs 
al wezen kijken bij Snowworld 
om te onderzoeken welke veilig-
heidseisen daar zoal gelden. ‘Dat 
probleem is mogelijk met wat 
vangnetten en stootbanden op te 
vangen’, zegt Lassche, ‘maar dat 
moet verder onderzocht worden. 
Een lastiger probleem is de inte-
grale veiligheid: wie is verant-
woordelijk als iemand toch op de 
trap onderaan de helling belandt? 
De collega van mij die hierover 
gaat, heeft op dit punt grote 
bedenkingen. Dat begrijp ik ook 
wel. Daarom moeten we hier nog 
goed naar kijken.’

Ondanks de onzekerheid over 
de uitkomst – want het is nog 
maar een idee en de veiligheid 
gaat voor – durft Lassche wel 
al te toekomstdromen. ‘De enige 
Europese universiteit met een 
eigen skihelling, dat lijkt me wel 
wat. Tenminste, ik denk dat we de 
enige zijn. Maar dat weet ik niet 
zeker. Ik heb het niet onderzocht. 
In ieder geval wel de enig met óók 
een koek en zopie. Zo’n tent erbij 
lijkt me echt leuk.’

Varyflex van SOPREMA is speciaal ontwikkeld voor het soepel 
opvangen van fysieke belastingen. Deze unieke serie SBS toplagen 
blinkt uit in soepelheid, veerkracht en duurzaamheid. Dus als het 
aankomt op flexibiliteit en duurzaamheid, is Varyflex uw eerste keuze. 
Speciaal voor ‘Leven op daken’ heeft SOPREMA Varyflex WW  
ontwikkeld, Varyflex wortelwerend. Deze dakbedekking heeft 
dezelfde voordelen als de ‘gewone’ Varyflex én kan worden ingezet 
voor meervoudig ruimtegebruik, in dit geval van het dak. Hierbij kan 
gedacht worden aan een parkeerdak of groen dak. 

Meer informatie? Kijk op de website www.levenopdaken.nl

Voor advies en gedetailleerde informatie kunt u contact opnemen 
met het verkoopteam van SOPREMA door te bellen met  
+31 (0)515 53 30 00 of mailen naar info@soprema.nl. Kijk ook op 
onze website, www.soprema.nl.

LEVEN OP DAKEN
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Verenigde Staten

Er is genoeg te doen in wat heet het Titletown District. Ook als de 
Packers niet thuis spelen. De omgeving van het stadion is omgetoverd 
tot een 14 hectare groot attractiepark dat het hele jaar geopend is 
voor tal van binnen- en buitensportactiviteiten. Een grote speeltuin, 
een gamehall, fitnessactiviteiten, een ijsbaan en meer houden de 
bezoekers in beweging. Ook zijn er restaurants, een hotel en winkels 
te vinden.

De activiteiten vinden zelfs plaats op het dak van de hier eveneens 
gevestigde Ariens Company, een bedrijf dat outdoorproducten levert 
aan zowel particulieren als professionele klanten. Dit grasdak, Ariens 

Attractiepark

Sneeuwdak

Hill gedoopt, loopt vanaf 13,5 meter hoogte onder een hoek van 30 
graden over een lengte van 47 meter langzaam af. Door de graslaag 
op maaiveldniveau te verlengen is – bij sneeuwval – een sneeuwpiste 
beschikbaar van in totaal meer dan 90 meter lengte. In de warmere 
maanden van het jaar wordt het dak gebruikt voor andere recreatie-
mogelijkheden.

De opbouw van het betonnen dak is verzorgd door Leven op Daken-
partner ZinCo. De nog horizontale bovenkant is voorzien van het 
systeem Stabilodrain SD 30. Daar waar het dak een helling heeft, is 
Elastodrain EL 202 aangebracht op een wortelwerende waterdichte 
verlijmde onderlaag. Daar weer bovenop ligt een systeemfilter PV dat 
de juiste drainage garandeert, een substraatlaag van 25 centimeter 
en tot slot de grasmat.

De dakopbouw en het dak zelf kunnen met recht “stevig” genoemd 
worden. Ariens Hill heeft het enige grasdak ter wereld waar een echte 
pistenbully op mag om de skihelling te prepareren!

’Het enige grasdak ter 
wereld waar een echte 
pistenbully op kan en mag’

Pagina 10

Voetbalclub biedt (ook) sneeuwdakpret 

De thuishaven van de Amerikaanse voetbalclub NFL Green Bay Packers 

in Wisconsin biedt de bezoekers naast de thuiswedstrijden van de club 

een keur aan vermaak. Waaronder een lang, licht aflopend sneeuwdak 

dat gebruikt wordt voor “tubing”: gezeten in een een grote, opgeblazen 

rubberen band naar beneden glijden. 
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BouwDeck-groendak

Prefab daksystemen
Innovatie

Dit is BouwDeck
Het prefab daksysteem BouwDeck bestaat uit enkelvoudige of koppelbare elementen die worden geleverd 
met een drukvaste afschotisolatie met een RC-waarde 6. Een hoogwaardige duurzame dakbedekking met 
een verwachte levensduur van 30 jaar. Daarnaast is elk element voorzien van een hemelwaterafvoer, 
een loodvervanger en standaard een aluminium daktrim. Omdat de dakelementen in de ruwbouw worden 
geplaatst, zijn ze tevens voorzien van een rubberen beschermlaag, waardoor er al snel na plaatsing 
bijvoorbeeld een steiger op gezet kan worden.

Een dak in tien minuten

Eindelijk een product dat aannemers en bouwbedrijven geld oplevert. 
De prefab daken van BouwDeck komen in precies de juiste maatvoe-
ring kant-en-klaar aan op het bouwproject. Inclusief loodvervanger, 
waterafvoer, uitsparingen voor leidingen en montagematerialen. Met 
BouwDeck kunnen aannemers en bouwbedrijven dus hun bouwstroom 
verdichten en hun bouwlogistiek versnellen. Ook zullen zij dankzij de 
prefab daken minder faalkosten en nauwelijks nog weerverletdagen te 
verwerken krijgen. 
Alsof dit alles nog niet voldoende is, heeft BouwDeck óók nog een 
belangrijk sociaal voordeel. Omdat de prefab elementen eenvoudig te 
plaatsen zijn, gaat het om relatief licht werk dat goed door oudere 
medewerkers uitgevoerd kan worden. ‘Mijn doelgroep bestaat uit 55+ 
dakdekkers’, vertelt Marc Evers. ‘Voor hen is doorwerken in hun huidige 
functie tot op 67- of 68-jarige leeftijd doorgaans een utopie. Om ze 
toch aan het werk te houden, moeten hun werkgevers deze mensen 
omscholen tot bijvoorbeeld productie- of buitendienstmedewerker. 
Maar ze kunnen natuurlijk ook BouwDeck-monteur worden.’

Vaste opdrachtgevers
Evers is behalve directeur van Mastum Daksystemen tevens initiatief-
nemer van BouwDeck. Hij timmert nu zo’n twee jaar met het bouw-
systeem aan de weg en heeft hiermee inmiddels een vaste plek in de 
bouwwereld veroverd. ‘Daar waar het systeem getest is, zijn de aanne-
mers overstag gegaan en zijn ze vaste opdrachtgevers geworden’, zegt 
hij. ‘We hebben dus een goede basis, maar de groei zet gelukkig ook 
nog steeds door. Gezien de voordelen snap ik dat ook wel. Anders was 
ik er zelf ook niet ingestapt.’
BouwDeck is volgens Evers ideaal voor platte daken met een kleiner 
oppervlak – zoals bij een uitbouw – bij grondgebonden woningen. ‘Het 
prefab systeem kan werkelijk binnen enkele minuten al in de ruwbouw 
worden geplaatst. Kort daarna kunnen er bijvoorbeeld al steigers op 
worden geplaatst, en is de verdere afwerking een fluitje van een cent.’
Gezien Evers’ betrokkenheid bij Leven op Daken kan er uiteraard ook 
gekozen worden voor een BouwDeck-groendak. ‘Als een opdrachtgever 
hiervoor kiest, dan verzorgt Leven op Daken-partner Van der Tol de 
plaatsing van de sedumcassettes die we speciaal voor BouwDeck 
gebruiken. Ik ben natuurlijk niet helemaal objectief als ik zeg dat ik 
BouwDeck een prachtig product vind. Maar wanneer zo’n dak wordt 
afgewerkt met een sedumlaag, dan zal niemand ontkennen dat het 
resultaat helemaal bijzonder fraai is.’

In tien minuten een compleet hoogwaardig geïsoleerd plat dak plaatsen? Eerst 

zien, dan geloven, zo zullen de meeste mensen reageren. Maar de praktijk heeft 

al bewezen dat het kan. Met het nieuwe, innovatieve daksysteem BouwDeck.

‘Afgewerkt met een sedum-
laag is een BouwDeck-dak 
helemaal bijzonder fraai’
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Zuid Korea

Seoul - Sky garden
Buitenland

In 1994 werd een verlaten 19e eeuws spoorwegviaduct in Parijs omge-
toverd tot het stadspark Promenade Plantée. Een kleine vijftien jaar 
later deden de Amerikanen dit kunstje na op een verlaten verhoogde 
spoorlijn in New York. Deze High Line is inmiddels een mondiaal begrip 
geworden. En daar mogen ook wij hier, dankzij de Nederlandse inbreng 

daar, trots op zijn. Want het ontwerp van dit park kwam van de hand 
van “onze” landschapsarchitect Piet Oudolf en de systeemopbouw 
tussen dak en bovengelegen begroeiing werd geleverd door “onze” 
Leven op Daken-partner ZinCo.
De inwoners van een miljoenenstad weer heel ergens anders op 
de wereldbol – de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul – hebben nu 
sinds vorig jaar ook zo’n fraai dakpark: Seoullo 7017, ook wel Seoul 
Skygarden of Skypark genoemd. Anders dan de voorgangers in Parijs 
en New York is deze niet te vinden op een verhoogd spoortraject 
maar op een verhoogd aangelegde snelweg. Midden in de stad! Deze 
snelweg was ooit aangelegd om twee delen van één stadswijk met 
elkaar te verbinden, omdat die in de jaren zeventig na de aanleg van 
de belangrijkste spoorlijn in de stad werden gescheiden door de rails 
van en naar het station Seoul Centraal.

Pikant detail: ook het Koreaanse dakpark heeft een nadrukkelijke 
Nederlandse inbreng. Hier tekende het Nederlandse architectenbu-
reau MVDRV voor het ontwerp en verzorgde “onze” ZinCo wederom de 
systeemopbouw.

De cijfers
Beelden zeggen vaak meer dan woorden, maar enkele zaken mogen 
hier niet onbenoemd blijven. Aardig om te weten is bijvoorbeeld 
dat de naam Seoullo zoiets betekent als “de weg naar Seoul”. De 
toevoeging 7017 combineert de aanleg van de snelweg in 1970 met 
de opening van het park in 2017. Overigens staat die 17 ook voor de 
hoogte van de voormalige snelweg én op het aantal toegangen tot 
het dakpark.
Nog meer cijfers. In totaal beslaat het wandelgebied iets minder dan 
een kilometer in lengte. Verdeeld over 645 met substraat gevulde 
ronde bakken zijn er vijftig typisch Koreaanse bomen-, struiken- en 
plantensoorten te vinden. Die zijn tezamen vertegenwoordigd met 
228 rassen, verdeeld over 24.000 planten. 
Duizelt het allemaal een beetje? Voor de overzichtelijkheid zijn alle 
planten conform de Koreaanse degelijkheid geplaatst op alfabetische 
volgorde. Ook zijn ze voorzien van een QR-code, zodat de bezoeker alle 
bijbehorende informatie snel op smartphone of tablet kan terugvinden.

Vergroening
De 10 miljoen inwoners van Seoul – de metropool als geheel telt zelfs 
25 miljoen inwoners – zijn niet bepaald rijk bedeeld met groen in hun 
omgeving. Het nieuwe dakpark is daarom een welkome aanvulling. 
Een deel van de hier groeiende bomen, struiken en bloemen zal in 
een later stadium mogelijk worden verplant naar locaties elders in 
de stad. Op de opengevallen plaatsen in het dakpark zelf zullen dan 
nieuwe planten worden opgekweekt. In dit opzicht kan Seoullo 7017 
worden gezien als een eerste aanzet voor een verdere vergroening van 
in eerste instantie dit stadsdeel, maar in een latere fase ook van de 
stad als geheel.

Maar het verhoogde dakpark dient meer doelen. De groene wandel-
route verbindt zoals gezegd het ene deel van de stadswijk met het 
andere en slaat daarmee een brug tussen het meer ontwikkelde 
oosterse deel – met onder meer zijn zeer druk bezochte “toeristische” 
Namdaemun-markt – en het minder ontwikkelde en zelfs een beetje 
vergeten westerse deel. Terwijl toch ook daar interessante zaken te 
zien zijn. Een prachtige oude katholieke kerk bijvoorbeeld – relatief 
veel Koreanen zijn katholiek – en zelfs een laurier die de Koreaan Sohn 
Kee-chung in 1936 uit Europa meenam nadat hij bij de Olympische 
Spelen in Berlijn de marathon had gewonnen.
Toegegeven: het zijn details. Maar elk detail telt, nietwaar?! Zeker 
wanneer het gaat om de revitalisering van een versteende miljoe-
nenstad.

Groene “snelweg” 
midden in miljoenenstad

Plannen voor de afbraak van lelijk bevonden, overbodig geworden verouderde openbare bouw-

werken, leiden soms tot de mooiste oplossingen. Een goed voorbeeld is de verhoogd aangelegde 

snelweg middenin de miljoenenstad Seoul die is omgetoverd tot een prachtig openbaar dakpark. 

Mede dankzij Nederlandse inbreng.

‘Seoullo 7017 kan worden 
gezien als een aanzet 
voor verdere vergroening 
van de stad’

‘Ook het Koreaanse dakpark 
heeft een nadrukkelijke 
Nederlandse inbreng’
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Innovatie

De ZinCo RS 60 biedt maximale waterberging met een minimaal 
gebruik van materiaal. Het retentie-element is gemaakt van gere-
cycled polyolefine, weegt vrijwel niets, is eenvoudig stapelbaar en 
neemt hierdoor nauwelijks ruimte in tijdens transport.
De prestaties zijn indrukwekkend. De elementen zijn voorzien van een 
speciaal kliksysteem waardoor ze eenvoudig onderling kunnen worden 
verbonden. Daarna kunnen ze tijdelijk maar liefst 55 liter regenwater 
per vierkante meter opslaan. Dat is net iets meer dan het dubbele 
van de ZinCo Floradrain FD 60 neo, die toegepast wordt bij intensieve 
dakbegroeiingssystemen waarbij de waterbuffering met name ook in 
het substraat plaatsvindt.

60 millimeter
‘Net als FD 60 neo heeft ook RS 60 een hoogte van 60 millimeter’, 
vertelt accountmanager Maarten Terpstra. ‘Maar RS 60 heeft extra 
gaten waardoor de elementen makkelijker vollopen en de lucht kan 
ontsnappen als het waterniveau stijgt. Een daarnaast per hemelwater-
afvoer toegevoegd instelbare ZinCo runoff control werkt als een soort 
stop, zodat het water vertraagd wegstroomt. Hiermee voorkomen we 

Retentie-specialist
Nieuw en speciaal ontwikkeld voor ons Nederlandse klimaat met zijn steeds heviger 

wordende stortbuien en langere regenperiodes: een drainageplaat met een optimaal volume 

voor begroeide daken zonder afschot. Dat is het retentie-element RS 60 van ZinCo.

ZinCo Benelux 
Postbus 9092 ∙ 1006 AB Amsterdam ∙ Nederland   
Telefoon +31 20 667 48 52 
daktuin@zinco.nl ∙ info@zinco.be ∙ www.zinco.nl ∙ www.zinco.be 

Productinformatie 
Retentie-element RS 60  

Technische gegevens 

Retentie-element RS 60 
Retentie-element van thermisch gevormd, gerecycled polyolefine, met een speciaal 
kliksysteem voor het onderling verbinden van de elementen. 
 
 

Materiaal:   Polyolefine, voornamelijk PE 
Kleur:  zwart 
Hoogte:  ca. 60 mm 
Gewicht:  ca. 2.2 kg/m² 
 
Maximale waterbufferingscapaciteit:  ca. 55 l/m² 
 
Drukweerstand bij een spanning van 10% 
(EN ISO 25619-2):  ca. 40 kN/m² 
 
Afmetingen:   ca. 2.30 m x 1.03 m 
  (netto 2.25 m x 1.00 m) 
 

Hoeveelheid per pallet:  ca. 225 m² (netto) 

Voorbeeld Eigenschappen 

• speciaal ontwikkeld voor 
toepassing in ‘Stormwater 
Management Roofs’ 

 
• hoog waterbufferend vermogen 
 
• geprofileerde kanaalstructuur  

voor beluchting en drainage 
 
• ruimtebesparend tijdens transport 

en opslag 
 

• speciaal kliksysteem voor het 
onderling verbinden van de 
elementen 

“Stormwater Management Roof” met een “Extensief groendak” 

Voorstel bestektekst 

Retentie-element gemaakt van gerecycled 
polyolefine, hoogte ca. 60 mm, met 
kanaalstructuur aan de onderzijde en een 
speciaal kliksysteem voor het onderling 
verbinden van de elementen; max. 
waterbufferingscapaciteit 55 l/m², 
drukweerstand bij een spanning van 10% 

(EN ISO 25619-2): 40 kN/m², levering 
en installatie volgens instructie van de 
leverancier. 
  
Product: ZinCo Retentie-element RS 60 
Leverancier: ZinCo Benelux 

O
nd

er
 v

oo
rb

eh
ou

d 
va

n 
te

ch
ni

sc
he

 w
ijz

ig
in

ge
n 

en
 d

ru
kf

ou
te

n 
• 

La
at

st
e 

w
ijz

ig
in

gs
da

tu
m

 0
6/

20
17

 

Art.-Nr. 3408 

Sterk en zeer transportvriendelijk 
Retentie-element van geprofileerd 
kunststof voor toepassing in ‘Stormwater 
Management Roofs’ op daken zonder 
afschot. 
  

 
 
Plantlaag 
 
 

Substraat Extensief, ca. 80 mm 
 

Systeemfilter PV 
 

Retentie-element RS 60 
 

Waterhoudende beschermmat SSM 45 
 

Dakconstructie met wortelwerende dakbedekking 

afvoerproblemen in het riool na hevige hoosbuien. Dit is dus een 
maatwerkoplossing om retentiedoelstellingen te vertalen naar een 
geschikte systeemopbouw.’
Laat het nu maar gaan hozen! Deze retentie-specialist is er klaar 
voor.

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

Wij zijn dé 
specialist op 
het gebied van 
dakveiligheid

Daksafe BV

Waardsedijk Oost 12, 3417 XJ  Montfoort, Nederland

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

info@daksafe.nl   |   www.daksafe.nl

WAT KAN DAKSAFE VOOR U BETEKENEN?

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

veiligheidsvoorschriften gebonden. Daar weten we bij Daksafe alles 

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

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

verankeringspunten tot evacuatieapparatuur. En van standaardoplossingen 

tot maatwerk. 

Elke daksituatie is anders. Standaard veiligheidsproducten voldoen dan ook 

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

situatie een passende oplossing te vinden.

OOK VEILIG 

AAN DE SLAG?

VRAAG NU DE 

FOLDER AAN OP 

INFO@DAKSAFE.NL

13003c

Retselseweg 10
5 473 HC Heeswijk-Dinther 

Telefoon 0 413 2 9 47 5 5  
Fax 0 413 2 9 4 0 3 9

w w w.van-w ylick .nl

Vederlicht en oersterk B E T O P O R ®  C - E P S
M E E R V O U D I G R U I M T E G E B R U I K

Dé isolerende 
  afschotlaag voor 
 platte daken  afschotlaag voor 
 platte daken  afschotlaag voor   afschotlaag voor 

Retselseweg 10
5 473 HC Heeswijk-Dinther 5 473 HC Heeswijk-Dinther 

Telefoon 0 413 2 9 47 5 5  Telefoon 0 413 2 9 47 5 5  
Fax 0 413 2 9 4 0 3 9

w w w.van-w ylick .nl

Vederlicht en oersterk E P S
M E E R V O U D I G R U I M T E G E B R U I K

Dé isolerende 
  afschotlaag voor 
 platte daken  afschotlaag voor 
 platte daken  afschotlaag voor 

Vederlicht en oersterkVederlicht en oersterk B E T O P O R ®  C -
M E E R V O U D I G R U I M T E G E B R U I KM E E R V O U D I G R U I M T E G E B R U I K

Dé isolerende 
  afschotlaag voor 
 platte daken platte daken  afschotlaag voor 
 platte daken  afschotlaag voor   afschotlaag voor 
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Renovatie

Bij aanvang leek het een opdracht in de categorie appeltje eitje. 
Tijdens de uitwerking zelf bleek het allemaal toch wat lastiger uit te 
pakken dan van tevoren gedacht. Maar sinds het werk is afgerond, 
resteert alleen nog gepaste trots.
Laten we voor de duidelijkheid bij het begin beginnen.
IBB Kondor is een middelgroot bouwbedrijf dat opdrachten uitvoert 
in de woningbouw, utiliteitsbouw en renovatie in Nederland. Maar 
ook het onderkomen van het bedrijf zelf ontkomt niet aan bouwac-

Hoofdkantoor

Groene wand

Duurzaam hoofdkantoor
Het was deze laatste samenwerkingspartner die het idee opperde 
voor een groene wand in het trappenhuis van het gerenoveerde, 
duurzame hoofdkantoor. Het te gebruiken systeem van NextGen 
Living Walls is in zijn soort een van meest eenvoudig toe te passen 
systemen: gemakkelijk te installeren en simpel te beplanten. 
Bewatering gebeurt volledig geautomatiseerd vanuit een strak vorm-
gegeven aluminium bak onderaan de wand van waaruit het water 
naar boven wordt gepompt waarna alle planten daaronder worden 
geïrrigeerd. Een kind kan de was doen.
Lastiger werd het vraagstuk toen bleek dat de groene wand moest 
worden gemonteerd in een trappenhuis van 3,5 x 3,5 x 10 meter 
rond een wenteltrap. Daar past geen steiger in! Opgeven is echter 
geen optie in de visie van Leven op Daken-partner Van der Tol. Het 
kostte de nodige moeite, maar de grootstedelijk hovenier heeft de 
realisatie van de groene wand uiteraard tot een goed einde gebracht.

Valbeveiligingssysteem
Toen diende de volgende vraag zich aan: wat te doen wanneer de 
wand onderhoud behoeft? Want ook een tweede en elke volgende 
keer daarna zal het lastig blijven om bij de planten op hoogte te 
komen. Het antwoord werd gevonden in de bevestiging van een 
roestvrijstalen stang aan het plafond, waaraan “de bomenjongens” 
van Van der Tol hun klimgerei kunnen bevestigen en omhoog kunnen 
klimmen om het gewenste onderhoud te kunnen uitvoeren.
Maar ook dit laatste is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Voor 
werken op hoogte gelden strenge veiligheidseisen en ook gaten 
boren in de stalen constructie van een dak om daar een stang aan 
te bevestigen kan niet zomaar worden gedaan. Van der Tol heeft 
daarom bureau Daksafe nauw betrokken bij de speurtocht naar een 
veilige oplossing. De stang die er nu is bevestigd voldoet aan alle 
veiligheidsrichtlijnen en keuringen. Met een draagvermogen van 
meer dan 1200 kilo kan de stang zeker twee volwassen mannen aan 
het werk houden. Een bijvangst, dit inmiddels gecertificeerde valbe-
veiligingssysteem, waar Van der Tol mede namens Leven op Daken 
extra trots op is.

tiviteiten. Zo diende zich enige tijd geleden de vraag aan hoe het 
verder moest met het hoofdkantoor in Oegstgeest: nieuwbouw of 
renovatie? Als bedrijf dat duurzaamheid hoog in het vaandel voert, 
viel de keuze op het laatste. IBB Kondor heeft een schat aan kennis 
en ervaring op het gebied van duurzame oplossingen en internati-
onale duurzaamheidslabels zoals Cradle to Cradle en BREEAM, en 
werkt in dit verband regelmatig samen met andere duurzame bouw-
partners. Waaronder Leven op Daken.

Simpel bleek toch lastig,
maar het resultaat is 
tweemaal succes

Een indoor groene wand die verticaal drie verdiepingen bestrijkt, tien meter hoog. Een hele toer om 

te monteren, maar het resultaat mag er zijn! Mooie bijvangst: een zelf ontwikkelde metalen klimstang 

waarmee volledig conform de veiligheidsnormen onderhoud aan de wand kan worden gepleegd.

‘Voor het onderhoud is 
een eigen valbeveiligings-
systeem ontwikkeld dat 
voldoet aan alle normen’
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Houthavens

Hoogwaardige 
nieuwbouwInnovatie

Aan de Danzigerkade op de kop van de voormalige Amsterdamse 
Houthavens staan sinds de herinrichting van het gebied acht kantoor-
gebouwen op en rond een daktuin van 8.500 m2. Naast twee hotels 
zullen hier straks vooral modebedrijven (denk aan enkele grote 
kledingmerken en aanverwante ondernemingen) onderdak vinden. 
Daarnaast zal ook de ontwikkelaar van het gebied, Heren2, hier met 
het hoofdkantoor neerstrijken.
De invulling van het havenhoofd laat zich misschien wel het beste 
beschrijven als de voorkant van een schip, waarbij de romp bestaat 
uit een 15 tot 20 meter brede aarden wal met daartussen een stuk 
scheepsruim dat in dit geval wordt ingevuld als een 8.500 m2 grote 
parkeergarage. Het “dek” daarboven bestaat, met de dikte van de 
romp meegerekend, uit zo’n 15.000 m2 openbare ruimte op maaiveld-
niveau. Dat is inclusief de genoemde daktuin.

Uiteenspattend water
‘Een harstikke mooi project’, zegt Jaap de Weert, projectleider bij 
Leven op Daken-partner Van der Tol, die verantwoordelijk is voor 
de inrichting van de openbare ruimte. Het ontwerp is overigens 
van de hand van Buro Sant en Co Landschapsarchitectuur, dat zich 
heeft laten inspireren door “de willekeur van uiteenspattend water. 
Organische vormen van beplantingsvakken doorbreken het levendig 
tapijt van bijzondere bestrating. Parkachtige bomen worden direct op 
de pilaren van de parkeergarage geplant.”

‘Echt een project waarmee je jezelf kunt onderscheiden’, vervolgt De 
Weert zijn verhaal. ‘De bestrating bestaat uit tegels in vier kleuren 
van 20x40 cm die zijn gelegd in keperverband. Zo liggen ze ook op 
de rijwegen langs de randen van het gebied. Het keperverband geeft 
meer stevigheid.’
Opvallend zijn de rondvormige plantvakken, ook op de daktuin, vari-
erend in omvang van 5 tot 150 m2 met daarin bolvormig oplopend 
substraat waarin vaste planten, meerstammige heesters en zoals 
gezegd bomen worden geplant. De Weert: ‘Het gaat om een vijftigtal 
bomen en heesters, en in totaal 2160 m2 vaste planten. Door de 
plantvakken heen planten we 50.000 bloembollen.’

Geen afschot
Anders dan de rest van de openbare ruimte zorgde de daktuin 
vanwege het ontbreken van afschot nog even voor hoofdbrekens. 
Accountmanager Harmen Riemens van daktuinsysteemleverancier 

ZinCo hierover: ‘De lange afwateringslengtes tot wel 50 meter vergroten 
bij hevige regenval de kans op waterstuwing. Dat kan er voor zorgen 
dat het bovenliggende pakket vernat. De substraatlaag kan verzakken 
of opvriezen. Ander nadeel van een te vochtige substraatlaag is dat 
de groeiomstandigheden voor de beplanting sterk achteruitgaan met 
uitval tot gevolg. Daarom hebben we actief meegedacht over de vraag 
wat er moest gebeuren om mogelijke problemen te voorkomen.’
‘Aan de hand van de afwateringslengtes, de afvoercoëfficiënten van 

Smits Neuchâtel Bouw BV
Postbus 8294
3503 RG Utrecht

t 030 – 2 840 740
f 030 – 2 965 328
e info@smitsneuchatel.nl www.smitsneuchatel.nl

Smits Neuchâtel 
de specialist in renovatie 
en nieuwbouw van:

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

The Finishing Touch

Als de afwerking telt

Gietasfalt
Hypox®

SN Wegtapijt®

Solvolan®

Rubbermortel

13003L

‘De lange afwateringslengtes 
vergoten bij hevige regenval 
de kans op waterstuwing’

‘Opvallend zijn de rond-
vormige plantvakken met 
daarin bolvormig oplopend 
substraat’

Watervraagstuk in 
Amsterdams havengebied 

De vraag waar je met overtollig hemelwater naar toe moet in het Amsterdamse havengebied is 

niet moeilijk te beantwoorden. Maar wat als het water valt op een grote daktuin zonder afschot? 

De partners van Leven op Daken bedachten een technische oplossing.

de verschillende opbouwen bleek de Stabilodrain SD 30 de enige 
oplossing om de afwatering van al het water te kunnen garanderen’, 
vervolgt Riemens zijn verhaal. ‘Later bleek het toch mogelijk om ook 
op een aantal kritische punten alsnog een interne hemelwaterafvoer 
te voorzien. Deze zijn plaatselijk door het kelderdek geboord.’
De opbouw van de drainageopbouw is als volgt:
- Systeemfilter PV: deze dient als beschermlaag voor de dakbedek-

king en glijlaag om de wrijvingskrachten van het verkeer op het 
dek (de “romp van het schip”) op te vangen. Door de glijlaag kan 
de drainageopbouw onafhankelijk van de dakbedekking bewegen, 
waardoor de dakbedekking beschermd is en niet gaat scheuren;

- Stabilodrain SD 30 uitgevuld met split voor extra stabiliteit;
- Systeemfilter PV, als filter- en scheidingslaag tussen de drainage en 

de daarboven liggende opbouw.
Riemens en De Weert prijzen de gevonden oplossing voor de techni-
sche uitdaging waarvoor de partijen stonden. Maar ook de bijzondere 
locatie noemen ze prijzenswaardig: middenin het oude havengebied 
dat getransformeerd wordt tot hoogwaardige nieuwbouw. Het totaal-
plaatje is inderdaad een lust voor het oog.
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klimplant parthenocissus
quinquefolia  'Engelmannii'

Groot meubelstuk, hardhout, minimaal duurzaamheidklasse 1
zijkanten taps toelopend en wit geverfd

Verharding

Legenda

Betonsteen tegelformaat met natuursteen toeslag
formaat: 400x200x120 mm
4 kleuren: zwart type boulevard geslepen

grijs type boulevard geslepen/ fijnsamtiert
wit type la linea met cleantop
zandgeel type boulevard geslepen

Leverancier: Metten

Verlichting
Rechte mast met recht armatuur, type Shuffle 360
graden licht, lichtzuil, LED 3000 kelvin, kleur:
antracietgrijs RAL 7021, hoogte 5 meter, afdekplaat op
verharding op knipwerk te verbergen, afdekplaat RAL
7021

Constructies
Zitrand, type Solid tweezijdig bocht, radius 3 uitwendig en
radius 2.5 inwendig, kleur: zelfverdichtend beton
donkergrijs, eventueel bovenzijde hout

Opsluitband, beton, formaat: 500 x 300 x 1000 mm, recht en bochtstraal
12 Kleur: antraciet grijs, levrancier Giverbo

Stalen punaise: wegmarkering, afstand 2 meter
Diameter:100 mm, RVS 316 Leverancier:Erdi

Vlonder, hardhout, dekplanken voorzien van antislip 'safegrip'
op bestaande kaderand bevestigd

Opsluitband groen, beton, formaat: 100 x 200 x 1000 mm, kleur:
antracietgrijs, Radius: 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, leverancier: Giverbo

Staalrand, Cortenstaal, L profiel, dikte 1 cm, dikte controleren door
aannemer, lijnen mogen niet slingeren

Stalen punaise: kort parkeermarkering, afstand 2 meter
Diameter100 mm, RVS 316, Leverancier:Erdi

Verharding gebakken klinker, aanhelen stoepje
aansluiting op terrein Heren 2, verharding als bestaand

Verharding betonklinker Minervahavenweg,
aanhelen met bestaande betonklinker

Kunstgras met natuurlijke uitstraling, type later te definieren door
aannemer,  te controleren door ontwerper.

Drainage

Molgoot, tegel identiek aan verharding, kleur grijs type boulevard
geslepen/ fijnsamtiert
Straatkolk in molgoot, type en afstand n.t.d. door aannemer/ Smits
Rinsma, kolk: maat 400 x 200 mm, gietijzer leverancier TBS Soest

Straatkolk in rijweg Minervahavenweg, identiek als aanwezige
straatkolk

Roostergoot op dak, type: Deksel Gietijzer, freestyle, "Dots",
aangepast met extra dots (zie Buro Sant en co detail),
leverancier: Aco drain,

Straatkolk in verharding op dak, (200x400mm) type: Deksel Gietijzer,
freestyle, "Dots", aangepast met extra dots, leverancier: Aco drain

Terreininrichting
Bank, type Pure single seat, 1 zijde taps toelopend
en wit geverfd, leverancier: Grijsen

Bank, type Pouf single seat, leverancier Grijsen

Afvalbak, type Constructo 102, kleur: geheel antraciet grijs
RAL 7021, zakkenhouder, zonder stalen noppen,
leverancier Grijsen
Fietsenstandaard, type fietsnietje enkel, geborsteld RVS

Groen

Mix van grassen en vaste planten, zie
beplantingsplan

Nieuwe boom, zie beplantingsplan

Bestaande boom, zie beplantingsplan

Gazon betreedbaar gras, mix met Bellis perennis en
Taraxacum officinale

Overige
Indicatie terras

Bestaand kadetalud met basaltkeien

Gebouw

Gebouw pilaar

Overstek gebouw

Hoogte t.o.v. NAP

Hoofdingang

Inritband beton, type: 50 x 20 RWS 11-22 (controleren of dit samengaat
met rabatband 50 x 30) kleur: antraciet grijs

Hoogtepeilen moeten nader ingemeten worden voor
aanvang werk. Deze moeten van te voren afgestemd
worden met Smits Rinsma en Buro Sant en Co.

Drainage type plus afstand dienen afgestemd en
doorberekend te worden.

Nooduitgang garage

Straatkolk op dak, (200x400mm) type: Deksel Gietijzer, freestyle,
"Dots", aangepast met extra dots, leverancier: Aco drain

Verplantte boom, zie beplantingsplan
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Amsterdam

NoMA House
Nieuwbouw

Duurzame energie, natuurlijk licht en verse lucht, gelegen naast 
station Amsterdam Zuid en dus goed bereikbaar met het openbaar 
vervoer, gescheiden afvalstromen, gedegen watermanagement en 
uiteraard het gebruik van zo veel mogelijk duurzame materialen. Het 
aan de Gustav Mahlerlaan gelegen NoMA House (North of Mahler) aan 
de Amsterdamse Zuidas laat er geen twijfel over bestaan: hier is inte-
graal duurzaam gebouwd en wordt straks al even duurzaam gewerkt. 
Hoogwaardig en energiezuinig.
Op een van de laatste nog open locaties in het hart van de Zuidas 
biedt NoMA House ongeveer 14.000 m2 werkvloeroppervlak verdeeld 
over elf verdiepingen. Het nieuwe kantoorgebouw voldoet aan de 
hoge eisen die internationaal opererende ondernemingen stellen 
aan flexibiliteit, mobiliteit, connectiviteit en identiteit. Dat is ook 
nodig om je te kunnen profileren in een omgeving met vrijwel alleen 
maar indrukwekkende gebouwen van internationale toparchitecten 
waarin al meer dan 700 topondernemingen een onderkomen hebben 
gevonden: Google, RBS, Deloitte, Akzo Nobel ... 

Buitenruimtes
NoMa House onderscheidt zich dankzij de transparante architectuur, 
de verfijnde materialen, maar vooral ook niet te vergeten de prachtige 
buitenruimtes. Zo heeft het een tuin op maaiveldniveau in het hart 
van het gebouw – die feitelijk een daktuin is op de kelderdak daar-
onder – en enkele spectaculaire dakterrassen.
De Leven op Daken-partners grootstedelijk hovenier Van der Tol en 
Mastum Daksystemen zijn tijdens de nieuwbouw nauw betrokken 
geweest bij realisatie van het groen in, op en rondom NoMA House. 
Mastum verzorgde de afdichting van de groendaken en Van der Tol 
vulde de inrichting ervan in.
Deze betrokkenheid tonen ze liefst al in de aanbestedingsfase, en in 
ieder geval tijdens de bouw. En dan niet alleen als uitvoerder van de 
werkzaamheden, maar ook als adviseur. Dat is nodig ook, zo blijkt 
vaak weer. Hoe goed en weldoordacht de tekeningen doorgaans ook 
zijn; architecten zijn niet altijd dak-, laat staat groendeskundigen. 
Het plan bijvoorbeeld om de 900 kilo zware banken in de tuin boven 
de parkeergarage IN de dakbedekking te plaatsen, is op advies van 

Leven op Daken vervangen door plaatsing OP de dakbedekking. Zo 
is ook een deel van de voorgeschreven beplanting vervangen door 
andere soorten, omdat delen van de daktuinen nauwelijks zon krijgen 
en er dus planten nodig zijn die ook in de schaduw goed gedijen. Dit 
laatste vergde nog het nodige gepuzzel, want ook aan beplanting 
hangen BREEAM-punten. Hier sterk van afwijken kan de BREEAM-
kwalificatie in het gevaar brengen.

Afschot
Bij binnenkomst via de spectaculaire glazen entree met extra hoge 
plafonds valt direct het uitzicht op de fraaie binnentuin boven de 
ondergrondse kelder op. Het natuursteen waarmee het gebouw is 
bekleed is hier terug te vinden in de bestrating. De tuin is verder voor-
zien van bewandelbare stroken grind en groenblijvende planten.
Omdat het dak geen afschot heeft, moest Leven op Daken kiezen voor 
een iets hogere systeemopbouw om de regenwater gedurende langere 
tijd te kunnen bufferen zodat het geleidelijk kan worden afgevoerd. De 
oplossing werd gevonden in de systeemmat FD40 van ZinCo.
Op de eerste verdieping is een daktuin te vinden die een zelfde 
inrichting heeft gekregen als die op maaiveldniveau en op de tweede 
verdieping zijn twee niet toegankelijke zichttuinen met sedum op XP20 
aangebracht. Op de negende verdieping tenslotte zijn twee planten-
bakken te vinden met eveneens een XP40-opbouw. Door het aanbrengen 
van een 18 centimeter cortenstalen rand zijn zo twee bakken van in 
totaal 45 vierkante meter gecreëerd met daarin vaste planten in een 
substraatlaag die oploopt tot zo’n 25 centimeter in het midden. Ook zijn 
boomstammen toegevoegd als verblijfplaats voor insecten, waarmee 
ter compensatie van de aangepaste beplanting extra BREEAM-punten 
konden worden gescoord.
Projectleider namens Leven op Daken Gert-Jan Middelie, terugblikkend: 
‘De opdracht was voor ons een gecompliceerde uitdaging. We hebben 
voor veel details technische betere en goed uitvoerbare oplossingen 
bedacht. We hadden ons natuurlijk gewoon aan het bestek kunnen 
houden, maar dan komen zaken niet uit de bus zoals we zouden wensen 
en als professional wil je dat natuurlijk niet. Vandaar onze inbreng en 
verdere uit-engineering van diverse onderdelen. De uitkomst is een 
prachtig resultaat waar we volledig achter kunnen staan.’

‘In de daktuinen zijn boom-
stammen toegevoegd als 
verblijfplaats voor insecten’

Duurzame kers op de taart 
die Zuidas heet 

Midden in het Amsterdamse financiële centrum staat sinds kort NoMA House. Deze uitermate 

duurzame nieuwbouw met de kwalificatie BREEAM Excellent als uitgangspunt is de kers geworden 

op de taart die Zuidas heet. Leven op Daken verzorgde de aanleg en inrichting van de daktuinen.



Meer informatie over de activiteiten van Leven op Daken vindt u op www.levenopdaken.nl.
Leven op Daken, Lutkemeerweg 328, 1067 TH Amsterdam T: +31(0)20 - 667 77 77, info@levenopdaken.nl

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

Geautoriseerde verwerkers bestaande uit een dakaannemer, een hove-
nier, installateurs, leveranciers en producenten, die elk afzonderlijk 
de duurzame Leven op Daken kwaliteit van extensieve- en intensieve 
gebruiksdaken onderschrijven, zijn aangesloten bij Leven op Daken. De 
vier specialistische thema’s van deze gebruiksdaken zijn groendaken 
(daktuinen), energiedaken (o.a. PV zonne-energie en thermische 
energie (de dakcollector), waterdaken (waterberging en waterbuffe-
ring) en parkeerdaken. Tevens als vijfde thema de groengevel.

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

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

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

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

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

Wij adviseren u graag over de mogelijkheden.
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