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zowel het groen als de bomen maken het moge-
lijk om op een dak met beperkte draagkracht toch 
vaste planten en zelfs bomen te plaatsen, zonder 
dat de constructie hiervoor hoeft te worden aan-
gepast. Daarnaast zijn de bomen en planten in 
tegenstelling tot reguliere groene daken volledig 
modulair opgebouwd op het dak, waardoor de 
bestaande dakbedekking gewoon kon blijven lig-
gen en het groen in geval van onderhoud tijdelijk 
kan worden verplaatst. Tot slot kan het dak bijna 
50.000 liter water bergen, wat een flinke bijdrage 
levert aan de wateropgave in de stad. De beplan-
ting werd in samenspraak met Eva Drukker (PhD 
groene daken aan Wageningen Universiteit) sa-
mengesteld. 

Rooftop Revolution en de 
Bloeimeesters bouwen aan 
NS-dak
Rooftop Revolution en De Bloeimeesters werken 
samen om een biodiverse kijktuin te realiseren 
op twee dakvlakken van het NS Stationsgebouw 
in Breda. Het pand is ontworpen door Van Vel-
sen Architecten. NS wil dit dak als pilootproject 
gebruiken om de groene mogelijkheden van hun 
daken te onderzoeken en wellicht in de toekomst 
meer groene daken te realiseren op hun vastgoed. 
Rooftop Revolution adviseert over de technische 
mogelijkheden van het dak, bijvoorbeeld over de 
mogelijkheden voor waterberging. De Bloeimees-
ters maken een beplantingsplan, dat het beste 
aansluit bij de condities op het dak, de lokale bio-
diversiteit en dat het hele jaar door mooi blijft. 
Rooftop Revolution en De Bloeimeesters hebben 
een gezamenlijke ambitie om zoveel mogelijk po-
tentie uit een dak te halen. Hun expertises sluiten 
naadloos bij elkaar aan om dit te realiseren. 

ROOFTOP REVOLUTION ZET  
IN OP MULTIFUNCTIONELE, 
BIODIVERSE GROENE DAKEN

S
tichting Rooftop Revolution zet zich in voor 
multifunctioneel dakgebruik ten behoeve van 
klimaatadaptatie. Hittestress, wateroverlast, 
luchtvervuiling en weinig groen zijn voorbeelden van 

stedelijke problemen die op verschillende manieren kunnen worden 
aangepakt. Echter wordt één specifieke oplossing vaak over het 
hoofd gezien: het inzetten van de daken. Daken vormen het grootste 
braakliggende terrein van Nederland, ze bieden 400 vierkante 
kilometer , ofwel 60.000 voetbalvelden aan ruimte voor vergroening 
en verduurzaming. Kansen genoeg dus! Rooftop Revolution pleit 
voor het combineren van zoveel mogelijk functies op de daken. 
Bijvoorbeeld zonnepanelen met groen, of groen met recreatie. Het 
combineren van functies levert het meeste op voor mens, dier en 
natuur. Niet alles kan op een dak, maar op elk dak kan wel iets.

Blauw-groen RESILIO dak
Een goed voorbeeld van een dak met gecombineerde functies is het 
450m2 RESILIO-dak op de Hogeschool van Amsterdam. Op dit wa-
terbergende blauw-groene dak vind je een rijk aanbod van inheemse 
biodiverse beplanting en onder deze groene laag wordt regenwater 
opgevangen en geborgen. Op specifieke tijden – afhankelijk van fac-
toren als weersvoorspellingen, waterstand van het riool en waterbe-

hoefte van de beplanting – wordt het water vastgehouden of geloosd. 
Een softwaresysteem bestuurd de slimme kleppen die bepalen of het 
dak zijn water loost of vasthoudt. Op deze manier dragen de daken 
bij aan het voorkomen van overstromingen tijdens hevige piekbui-
en, die steeds vaker voorkomen in Nederland. Daarnaast wordt er 
door de Hogeschool van Amsterdam onderzoek gedaan naar onder 
andere het koelende effect van het dak op de onderliggende ruimtes, 
hoeveel water de planten opnemen en de opbrengst van zonnepa-
nelen op verschillende ondergronden (standaard bitumen, water-
bergend, waterbergend met groen en waterbergend met wit grind). 
Tot slot kunnen studenten gebruik maken van het dak en wordt het 
ingezet voor kleinschalige evenementen en demonstraties. 

Inheems dakbos op de Camperstraat
Dit jaar werd er een grinddak van maar liefst 750 m2 omgetoverd tot 
biodiversiteitshub met meer dan 10.000 planten en zeven bomen. 
Dit dak werd gerealiseerd op een VvE pand aan de Camperstraat in 
Amsterdam-Oost. Een aantal bewoners van de VvE zag de gemiste 
kans van het gigantische dak van hun pand en wilde hier iets goeds 
mee doen voor de buurt. In samenwerking met Rooftop Revolution 
en The Urban Jungle Project startten ze dit project en overtuigden 
hun medebewoners. De innovatieve lichtgewicht oplossingen voor 
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