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BDA Dak- en Gevelopleidingen 

De ontwikkeling naar groen-blauw 

geel-rode daken 



 

Ontwikkeling: van dunne sedumdaken naar 

tuindaken met gebruiksfunctie 
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Trend: Rooffood daken/ dakakkers 

Urban farming 
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http://www.boorsma-consultants.nl/projecten/bouwmanagement/uitbreiding-ikea
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Dive in to Amsterdam’s first rooftop pool 
The W Amsterdam hotel has opened its new and exclusive swimming pool 



Het fietsdak 

 

 

Multifunctionele daken 



Trends  
  

• Daken krijgen worden steeds vaker multifunctioneel, 

opkomst van groen-blauwe daken en energiedaken  

 

 

 



Moerasdak 
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verdamping 

irrigatie 

opslag 

kringloop 

Retentiedak/ Polderdak 
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Retentiedaken 



 

 

Onderzoeksproject Smartroof 2.0  

 



 

 

23 augustus 2017: gemiddelde temperatuur van 26 C° 

 

44C° 

25 -27C° 

20 -22C° 
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23 augustus 2017: gemiddelde temperatuur van 26 C° 
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Zomer 2017 

 

 

Het blauw-groene dak heeft de gehele zomer 

2017 geen water afgegeven aan riool en geen 

water nodig gehad, verdampte in juni 2017 43 

liter per m2 
(periode 14 dagen) 

 

Het standaard groene dak voerde wel water af 

en had ook water nodig, verdampte in juni 2017 

18 liter per m2 (periode 14 dagen).   

Beplanting  verdroogde na 5-6 dagen, dak 

koelde ook niet meer. 

 

 



 
  

• Daken krijgen worden steeds vaker multifunctioneel, 

opkomst van groen-blauwe daken en energiedaken  
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Project Winkelcentrum  

Hoog Dalem 

Gorinchem 















Aandachtspunten bij ontwerp, uitvoering en 

beheer van deze daken 



Daktuinen hebben, naast de vele voordelen, als belangrijkste nadeel 

dat bij een lekkage het vaak enorm veel moeite en geld kost om 

lekkagepunten te vinden en te verhelpen 

Aandachtspunten bij ontwerp, uitvoering en beheer van deze daken 



Aandachtspunten bij ontwerp, uitvoering en beheer van deze daken 



Onderzoek 

Aandachtspunten bij ontwerp, uitvoering en beheer van deze daken 



Klassiek warm dak heeft geen voorkeur: 

 

Gevaar voor “onderlopen” 

 

Aandachtspunten bij ontwerp, uitvoering en beheer van deze daken 



• volledige kleeflaag 

(onderconstructie is eerste waterdichte laag) 

Technische uitgangspunten groen- en 

leefdaken 

Aandachtspunten bij ontwerp, uitvoering en beheer van deze daken 



Aandachtspunten bij ontwerp, uitvoering en beheer van deze daken 



Dakpark Rotterdam 

Aandachtspunten bij ontwerp, uitvoering en beheer van deze daken 



Dakpark Rotterdam 

Aandachtspunten bij ontwerp, uitvoering en beheer van deze daken 
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• Extra belasting 

Aandachtspunten bij ontwerp, uitvoering en beheer van deze daken 



Aandachtspunten bij ontwerp, uitvoering en beheer van deze daken 

http://www.derdichtebau.de/wind-und-sturm-%E2%80%93-das-klima-im-wandel.78673.htm


 

Aandachtspunten bij ontwerp, uitvoering en beheer van deze daken 



 

Voorbeeldproject ombouw van klassiek 

geballast dak naar groen dak 

Aandachtspunten bij ontwerp, uitvoering en beheer van deze daken 



Aandachtspunten bij ontwerp, uitvoering en beheer van deze daken 



• Dakbedekking langdurig contact met water en risico op wortel-

doorgroei, toepassing worteldoorgroei bestande dakbedekking. 

Aandachtspunten bij ontwerp, uitvoering en beheer van deze daken 



• Voldoende opstandhoogte aanhouden 

Aandachtspunten bij ontwerp, uitvoering en beheer van deze daken 



Aandachtspunten bij ontwerp, uitvoering en beheer van deze daken 



• Bij “standaard” groene daken wel afschot aanbrengen  

Aandachtspunten bij ontwerp, uitvoering en beheer van deze daken 



Aandachtspunten bij ontwerp, uitvoering en beheer van deze daken 



Aandachtspunten bij ontwerp, uitvoering en beheer van deze daken 



• Na het aanbrengen van de waterdichte laag:  

    niet meer gebruiken als werkvloer!!!!! 

Aandachtspunten bij ontwerp, uitvoering en beheer van deze daken 



Aandachtspunten bij ontwerp, uitvoering en beheer van deze daken 



    

Inbouwen zekerheid: 

 

Voer (indien mogelijk) een  

watertest uit!! 

Aandachtspunten bij ontwerp, uitvoering en beheer van deze daken 



Aandachtspunten bij ontwerp, uitvoering en beheer van deze daken 



Aandachtspunten bij ontwerp, uitvoering en beheer van deze daken 



Aandachtspunten bij ontwerp, uitvoering en beheer van deze daken 



• Afhankelijk van opbouw extra onderhoud noodzakelijk, risico op 

beschadiging bij onderhoud 

Aandachtspunten bij ontwerp, uitvoering en beheer van deze daken 



Aandachtspunten bij ontwerp, uitvoering en beheer van deze daken 



Voeding 

 ungeeignete Substrate 

    (pH-Wert, Salzgehalt, ...) 

 fehlende Fertigstellungspflege 

    (Wasser, Nährstoffe, ...) 

Aandachtspunten bij ontwerp, uitvoering en beheer van deze daken 



Aandachtspunten bij ontwerp, uitvoering en beheer van deze daken 



Ontwerp en tijdstip aanbrengen begroeiing 

 

Aandachtspunten bij ontwerp, uitvoering en beheer van deze daken 



Aandachtspunten bij ontwerp, uitvoering en beheer van deze daken 



 

Gebouwen en daken van de toekomst 
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Gebouwen en daken van de toekomst 
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Toekomstvisie Daken Amsterdam 
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Toekomstvisie Daken Rotterdam 
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•Volume(ontwikkeling) 

•Zoals verwacht heeft de bouwsector de opgaande lijn weer te pakken. De groei doet zich 

weliswaar voor binnen alle deelsectoren, maar het is toch vooral de aantrekkende vraag in de 

(nieuwbouw-) woningmarkt die de sector op sleeptouw neemt. Ook het aantal faillissementen 

laat dit jaar een forse daling laten zien. Dit neemt niet weg dat veel bedrijven door hun financiële 

reserves heen zijn en dat de prijsvorming in de sector nog steeds te wensen overlaat. De 

concurrentie in de sector is onverminderd groot en zo ook de honger naar bouwproductie en in 

de aanbestedingsmarkt wordt op het scherpst van de snede ingeschreven. 

•Dit laat onverlet dat het sentiment in de sector overtuigend aan het kantelen is. De groei van de 

Nederlandse bouwproductie oogt dit en het komende jaar solide. Met name de positieve 

ontwikkeling in de woningmarkt geeft reden tot optimisme, ondanks dat de verschillen per regio 

groot zijn. De urbanisatie in en rondom de grote steden geeft duidelijk blijk van meer dynamiek in 

de woningmarkt. 

•Voor 2016 en 2017 verwacht de Rabobank verdere groei met respectievelijk 4% en 3,5% voor 

de hele bouwsector, opnieuw met de woningmarkt als vaandeldrager. Het blijft kwakkelen in 

de utiliteitsmarkt. Uitgezonderd enkel grote steden is met name de kantorenleegstand nog 

steeds een storende factor. Transformatie initiatieven hebben de toenemende leegstand tot 

staan gebracht. Ook in de Retail en onderwijs zal nieuwbouw voorlopig geen groei geven. De 

aantrekkende economie stimuleert voorlopig vooral de vraag naar bedrijfsruimtes zoals logistiek 

vastgoed. Het beeld van de infrabouw loopt met 3% groeiverwachting geheel in pas met 

achterliggende periode. Ook hierin resulteert de groei in de woningbouw en een aantrekkende 

economie in meer investeringen in wijkinfrastructuur en in investeringen door nutsbedrijven, 

vervoersbedrijven en industrie. De infrabouw moet het echter vooral hebben van de overheid als 

grootste opdrachtgever. Deze houdt zich echter rustig na forse interne bezuinigingen. 

•Voornaamste trends 

•In de bouwsector is een aantal items hot, namelijk ketensamenwerking, transformatie, creatie 

van toekomstbesteding vastgoed en duurzaamheid. Unaniem is de sector het er over eens dat 

de schakels in keten ‘gedwongen’ zullen worden samen te werken teneinde 

consumenten/bedrijven nieuwe producten en productiemethoden te bieden. Vele initiatieven zijn 

al jaren bekend, maar lijken omarmd te gaan worden in een streven naar klantgerichte 

huisvestingsvormen. Een deel van deze initiatieven omvat transformatie van langjarig 

leegstaande panden (veelal kantoren) naar (studenten)woonruimte, zorgwoningen en 

themacentra. Vooral beleggers zullen nadrukkelijker gaan inzetten op toekomstbestendig 

vastgoed, ofwel naar hergebruiksmogelijkheden in het belang van waardebehoud. Alle 

initiatieven hebben hierbij één zaak gemeen: duurzaamheid is geen onderscheidend kenmerk 

meer, maar een basisvoorwaarde. 

•Gezien de trends in de bouwsector is het bij veel marktpartijen de hoogste tijd te komen tot 

duidelijke keuzes vastgelegd in een heldere visie en strategie. 

•  

•Trends 

•Terugtredende overheid; het budget van de overheid krimpt en prioriteit gaat uit naar 

verminderde regeldruk en bureaucratie; 

•Toenemend belang duurzaamheid; meer aandacht voor duurzaam bouwen door zowel 

opdrachtgever als bouwer; 

•Verschuiving van grootschalige nieuwbouw in buitengebied naar kleinschalige (her-) bouw in 

bestaande situatie; 

•Verdere individualisering leidt tot diversere klantvraag; 

•Supply Chain Management; samenwerking tussen bedrijven door voorwaartse (richting 

planontwikkeling en ontwerp) of achterwaartse integratie (richting beheer, onderhoud) in het 

bouwproces; 

•Toenemende aandacht voor virtueel bouwen oftewel Building Information Modeling (BIM) een 

model (database) waarin gegevens van architect, constructeur, installateur en aannemer worden 

verwerkt; 

•Verdergaande standaardisering; prefabricage en standaardisering zullen doorzetten. 

•  

•Kansen en bedreigingen 

•Professionalisering op het vlak van samenwerking is niet vrijblijvend maar noodzaak mede met 

het oog op het terugdringen van faalkosten; 

•Nederland vergrijst, waardoor de vraag naar huisvesting verandert. Voorbeelden hiervan zijn 

woonconcepten voor jonge koopkrachtige senioren en hoogkwalitatieve woonzorgvoorzieningen 

voor oudere senioren; 

•Het gebruik en de toepassing van Social Media neemt een verdere vlucht en biedt kansen voor 

positionering; 

•Bouwen op grote uitleglocaties maakt steeds meer plaats voor binnenstedelijk bouwen. 

Samenwerking tussen de bouwpartijen, gemeenten en woningcorporaties wordt hierdoor steeds 

belangrijker; 

•Duurzaam bouwen en energiebesparing komen steeds hoger op de wensenlijst van overheden, 

consumenten en bedrijfsleven met een huisvestingsbehoefte; 

•Een bouwopdracht bestaat steeds vaker niet alleen uit de realisatie van een bouwwerk, maar 

ook uit ontwerp, engineering, financiering, onderhoud of exploitatie ervan;Bouwen wordt meer en 

meer een (goedkope) commodity. Zelfbouwconcepten vertonen een opmars; 

•Bouw- en infrastructurele projecten worden gekenmerkt door toenemende complexiteit. 

Overheid/opdrachtgevers leggen risico’s steeds meer bij de opdrachtnemer wat ook het 

risicoprofiel voor de financiers kan verhogen; 

•Geïntegreerde contracten zijn in opkomst en juridisering vergt steeds meer juridische en fiscale 

kennis; 

•Vergrijzing en ontgroening leiden ook tot arbeidsmarktproblematiek in kwantitatief en kwalitatief 

opzicht 

 Gemeente Rotterdam 
 

  

• Resilience Strategie: 7 doelstellingen om de Rotterdam te 

versterken 

 

• Doelstelling 4: Klimaatbestendig maken van de stad 

 

• Behoefte gebruik daken: waterberging/ vergroening/ urban farming 

en energiewinning 
 

•  Doel 2018:  50.000 m2 dakoppervlak in centrum duurzaam invullen 

 

• Ambitie 2030: 1 km2 dakoppervlak duurzame functie 

 

 

 



 Opplussen en Tiny Houses 
 

 

 





 

Parc Royal Singapore 
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1000 bomen project Parijs 







 

Milaan: Bosco Verticale 

Stefano Boeri 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bosco_Verticale
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Bouw start binnenkort: de Trudo toren in Eindhoven (70 meter hoog) 



Ook Utrecht krijgt 'verticaal bos om in te wonen' 
 

 



http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjq-4vhkYnXAhWSh7QKHaJ0BOAQjRwIBw&url=http://www.leisuremanagement.co.uk/detail.cfm?pagetype=detail&subject=news&codeID=332992&psig=AOvVaw1iid0l6Ssm_s1q75bs_tVC&ust=1508930180395694


Naast de Jaarbeurs, 

 gereed 2022 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjtqcmojejWAhVGaFAKHaI2DxsQjRwIBw&url=http://milano.repubblica.it/cronaca/2017/07/06/foto/bosco_verticale_olanda-170126516/1/&psig=AOvVaw25ckpK6Koz9iC4YjJxT65n&ust=1507795240958134




In voorbereiding: 
 

Haut (houten hoogbouw Amsterdam) 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiioNPvisDXAhUE6KQKHekRAroQjRwIBw&url=http://www.teamv.nl/project/haut/&psig=AOvVaw3x-cty6udJB9HblWBqjXoV&ust=1510818263357742
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjLq5mKi8DXAhWE6qQKHepNBloQjRwIBw&url=https://hautamsterdam.nl/nl/disclaimer/&psig=AOvVaw3x-cty6udJB9HblWBqjXoV&ust=1510818263357742
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj07JOhi8DXAhUDDOwKHWJxAiwQjRwIBw&url=http://www.teamv.nl/project/haut/&psig=AOvVaw3x-cty6udJB9HblWBqjXoV&ust=1510818263357742


In voorbereiding: 
 

The Valley, 

 Zuidas Amsterdam 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZqKiBkOjWAhVQLFAKHQ5gAvgQjRwIBw&url=https://www.dezeen.com/2015/10/09/mvrdv-plant-covered-proposal-wins-ravel-plaza-amsterdam-competition/&psig=AOvVaw3VjlVWQaGm6FS0Tx409_09&ust=1507795810308168


http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwico4_5uNTWAhXBKlAKHf8RCUMQjRwIBw&url=http://inhabitat.com/mvrdv-and-ovg-win-competition-to-build-a-vertical-green-village-in-amsterdam/ravel-plaza-mvrdv-2/&psig=AOvVaw3fuapQQ9T86NmTiC_3a7zp&ust=1507119808402044


 



Momenteel ontwikkeld en gebouwd: 

Liuzhou Green City in China (gereed 2020) 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwieo8SrnP_WAhWJJVAKHbM8DUkQjRwIBw&url=https://www.stefanoboeriarchitetti.net/en/portfolios/liuzhou-forest-city/&psig=AOvVaw28BtWXNp5nOL_MJa4SkLkr&ust=1508589577361081
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwidwbnbnP_WAhUGa1AKHfz8CloQjRwIBw&url=https://www.stefanoboeriarchitetti.net/en/portfolios/liuzhou-forest-city/&psig=AOvVaw28BtWXNp5nOL_MJa4SkLkr&ust=1508589577361081


Opgevangen  

hemelwater gebruiken 

Regenwater gevallen op MediaLab 

Amsterdam 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZx5zI0PzWAhVMbVAKHXVbB4sQjRwIBw&url=http://beeststudio.nl/demo/hemelswater/author/hemelswater/&psig=AOvVaw0MXKB8s5WDi-BQprosycPV&ust=1508500409514405
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjvvZ_10PzWAhXRh7QKHYMFCCkQjRwIBw&url=http://www.bierenco.nl/brouwerij-prael-hemelswater-code-blond/&psig=AOvVaw0MXKB8s5WDi-BQprosycPV&ust=1508500409514405


Heeft u nog vragen? 



Dank voor uw aandacht! 


