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Cor van Gelderen: ‘Beplanting van de daktuin is gevarieerder geworden.’ 

‘Niet denken in 
belemmeringen, 
maar vooral in 
mogelijkheden.’

Een groen dak biedt allerlei voor-
delen, zoals verkoeling en ruimte 
voor waterberging. Bovendien 
dragen daktuinen bij aan de biodi-

versiteit en het ziet er ook nog eens mooi 
uit. Zeker in steden, waar de hittestress in 
de zomermaanden flink kan oplopen, kun-
nen daktuinen een belangrijke bijdrage 
leveren. Op dit moment is het ‘dakland-
schap’ verre van optimaal benut, weet Jan 
Henk Tigelaar van de stichting Rooftop 
Revolution uit Amsterdam. “Wij zijn zes 
jaar geleden begonnen vanuit de constate-
ring dat daken nog een groot braakliggend 
terrein vormen in steden. Wij zien het 
als onze missie om hierin aan te jagen en 
te verbinden, met als doel dat het aantal 
daktuinen in Nederland groeit, binnen de 
toenemende mogelijkheden. Dus dat je bij 
het invullen van je dak verder denkt dan 
sedum en zonnepanelen.” 

INSPIREREN
Rooftop Revolution werkt voor een scha-
kering aan opdrachtgevers, van overheden 
tot pandeigenaren, en dat kunnen inves-

teerders zijn maar ook particulieren. “Wij 
proberen, met name door middel van 
campagnes, mensen te inspireren. Meestal 
denken mensen alleen aan hun dak op het 
moment dat er iets mee aan de hand is. 
Wij willen ze over een andere invulling van 
hun dak laten dromen. Vervolgens kunnen 
wij hen in contact brengen met de juiste 
partijen om die droom te realiseren.” Bij 
nieuwbouw is de aanleg van een daktuin al 
behoorlijk ingeburgerd. “Dat is bij bestaan-
de bouw anders, vooral vanwege de hogere 
kosten voor realisatie. En de opbrengst 
betaalt zich niet per se terug in harde 
euro’s, behalve dat aannemelijk is dat de 
waarde van je pand stijgt. Dus er is nog veel 
missiewerk te doen. Gelukkig beweegt het 
wel de goede kant op.”

Zo kwam de stichting in aanraking met de 
Nederlandse Spoorwegen. “Architect Koen 
van Velzen heeft zo’n tien jaar geleden een 
kantoorgebouw ontworpen voor de NS in 
Breda. Daaromheen kijken best veel omwo-
nenden op het dak van dat gebouw, waar 
nu alleen grind op ligt en een verloren bak 

met planten staat. De NS wilde graag meer, 
zij hebben hoge ambities op het gebied 
van groen en duurzaamheid. De architect 
nam contact op met ons.” Als verbinder 
en aanjager betrok Rooftop Revolution het 
team van De Bloeimeesters, waarbinnen 
ontwerpers, tuinarchitecten en hoveniers 
met elkaar samenwerken, bij het project. 
“Zij maken het ontwerp voor de tuin, in 
overleg met de NS. Zo creëren we een mooi 
voorbeeldproject dat we straks weer aan 
andere pandeigenaren kunnen laten zien.”

TECHNIEK EN ONTWERP
Tuin- en landschapsontwerper Sandor 
Walinga is namens De Bloeimeesters als 
projectleider aangewezen voor de opdracht 
van de NS. “De NS wil graag een duurzaam 
dak. Dan kun je denken aan beplanting, 
wateropslag en energie. Eerst zijn we gaan 
kijken wat er op het gebouw in Breda mo-
gelijk is. Daarbij kijkt Rooftop Revolution 
naar het technische deel en richten wij ons 
op het ontwerp en de beplanting. Belang-
rijk is dat je de juiste plant op de juiste 
plek zet en dus rekening houdt met zon, 
schaduw en halfschaduw. Ook de techniek 
is een belangrijk kader.” 

Het uitgangspunt van het ontwerp dat er 
nu ligt, is een krattensysteem waarin ruim-
te is voor een laag water van maximaal 7 
cm. “Hierin kan het hemelwater worden 
opgevangen en via de capillaire werking 
bereikt het water ook de beplanting. Op de 
kratten komt een laag substraat van onge-
veer 10 centimeter, waarin de beplanting 
een plek krijgt.” Sandor en zijn collega’s 
hebben onlangs het schetsontwerp gepre-
senteerd aan de NS. “Ze reageerden heel 
enthousiast. We gaan dit verder uitwerken 
en dan kan er worden gestart met de aan-
leg.” Walinga hoopt dat er na dit dak nog 
meer NS-gebouwen volgen. “Dat is nog niet 
zeker, maar gelet op de duurzaamheidsam-
bities van de NS is dat niet ondenkbaar.”  

BIJ-VRIENDELIJK
Tuinontwerper en beplantingsdeskundige 

Rijk beplante daktuinen 
in de lift

Wie bij een daktuin denkt aan vierkante meters sedum en hier en daar een plant in een pot, 
loopt flink achter. Intussen zijn de ideeën over daktuinen en de technische mogelijkheden 

een stuk verder ontwikkeld. Dat ook grote organisaties, zoals de Bijenkorf en de Nederlandse 
Spoorwegen de daktuin omarmen, zal nog meer pandeigenaren inspireren. Het klimaat en de 

biodiversiteit varen er wel bij.
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Cor van Gelderen is namens De Bloeimees-
ters betrokken bij een project voor de 
Bijenkorf. “Duurzaamheid is een belangrijk 
thema binnen de winkelketen. Zij klopten 
aan met het idee om een daktuin te rea-
liseren op het filiaal in Amsterdam. Daar 
organiseren zij soms kleine evenementen 
en nu is de omgeving kaal en stenig. Veel 
liever wilden ze een bij-vriendelijke tuin op 
het dak. Uiteindelijk bleek dit in Amster-
dam niet op korte termijn te realiseren, 
vanwege de constructie en de benodigde 
verbouwingen, maar in Eindhoven kan 
het wel. Dus zijn we met een team vanuit 
De Bloeimeesters gaan kijken wat daar 
mogelijk is. We kiezen in het ontwerp dus 
niet alleen voor planten en kruidlagen, 
maar ook voor bomen en struiken, zodat er 
verschillende lagen ontstaan en we de sfeer 
van een parkje kunnen creëren.” 

Van Gelderen merkt op dat dakvergroe-
ning niet langer alleen het domein is van 

‘technici’ en ‘sedum’. “Er is een zoektocht 
op gang gekomen naar iets rijkers. De be-
planting is gevarieerder geworden en er is 
technisch meer mogelijk.” Het vraagt wel 
kennis om tot een goed beplantingsplan 
te komen. “Voor de omstandigheden die 
horen bij een daktuin moet je op zoek naar 
soorten die daar goed gedijen. Daarbij kun 
je kiezen uit een enorm palet van planten 
van over de hele wereld. Zo kun je kiezen 
voor een inheemse berk, maar ook voor 
een Aziatische, die andere eigenschappen 
heeft.” Van Gelderen valt op dat de aanleg 
van een groen dak echt vanuit de duur-
zaamheidsdrive van opdrachtgevers komt. 
“Van ‘greenwashing’, dus dat je het alleen 
voor de etalage doet, is eigenlijk geen 
sprake.” 

SAMENWERKING
Om de ontwikkeling van daktuinen nog 
verder te brengen, is samenwerking tussen 
partijen als stedenbouwkundigen, (tuin)

architecten, hoveniers en installateurs 
cruciaal, vindt Van Gelderen. “Iedereen 
is specialist op zijn eigen terrein en kan 
vanuit die kennis en kunde zijn bijdrage 
leveren. Samen bereik je meer en kun je tot 
innovaties komen. Verder is het belangrijk 
dat we niet denken in belemmeringen, 
maar vooral in mogelijkheden. Anders 
blijft het bij dromen, en uiteindelijk gaat 
het natuurlijk om realiseren.” 


