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De daktuin heeft voor de helft
een verharding van bamboe
terrasdelen, die ook zijn gebruikt
voor het vaste meubilair. Tot de
inrichting behoren ook de drie
meter hoge rvs-afvoeren van de
ondergelegen cv-installaties en
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de plaatstalen omkastingen van
de ventilatie-units.

Polderdak dient
milieu en bewoner
Op een 150 meter lang en negen verdiepingen hoog Amsterdams
woongebouw zijn tien penthouses en een gemeenschappelijke
daktuin gerealiseerd. Onder het gebruiksdak is een forse
waterbuffer toegevoegd.
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1 // De kunststof kratten bufferen tijdens zware regenval het hemelwater
(foto: Joris Voeten - Urban Roofscapes). 2 // De beplanting staat op een
15 cm dikke laag substraat, die bij de bomen tot 50 cm is opgehoogd
(foto: De Dakdokters). 3 // In de ventilatie-omkastingen zijn verlichting
en contactdozen opgenomen. 4 // De daktuin heeft inspectieopeningen
met daaronder het kleppensysteem voor waterafvoer.

Op het dak van het gerenoveerde woongebouw De Boel staan
tussen de grassen zelfs hoogopgaande Amerikaanse krentenbomen (Amelanchier lamarckii) en Perzisch IJzerhout (Parrotia
persica). Het beplantingsplan van de daktuin, ontworpen door
Jeroen Hoogenraad van karres+brands landschapsarchitecten,
oogt als een licht glooiend duinlandschap. Die glooiing is bewust
aangebracht. Hoogenraad: “De bomen hebben meer ondergrond nodig dan de 15 cm die de substraatlaag dik is. Met een
talud hebben we die laag plaatselijk opgehoogd tot 50 cm. Dat
houdt de bomen in leven zonder dat ze verder gaan groeien en
daarmee blijft de belasting onveranderd.” Maar de bomen staan
wel precies boven de onderliggende wanden die het skelet
vormen van dit negen verdiepingen hoge gebouw aan de Boelelaan in Amsterdam Buitenveldert.

een terras gemaakt van 14 cm brede delen van bamboe en heeft
de andere helft een beplanting.
Polderdak
Onder het gehele oppervlak is een zogenoemd ‘polderdak’
aangelegd. Dit door De Dakdokters ontwikkelde concept heeft
onder de substraatlaag een systeem van kunststof kratten die
het water bufferen, waardoor tijdens zware regenval de waterdruk in het rioleringssysteem afneemt. Een voor de gemeente
Amsterdam belangrijk effect, zeker in de overmaat aan verhardingen op de Zuidas. Er is hiervoor zelfs subsidie beschikbaar.
Het polderdakdeel onder de beplanting is voorzien van een
speciaal filterdoek dat middels capillaire werking water teruggeeft aan de beplanting. Het systeem wordt voortdurend door
De Dakdokters gemonitord en heeft een op afstand bedienbaar
kleppensysteem dat de waterafvoer aanstuurt.

Draagkracht
De 150 meter lange galerijflat bestaat uit een betonskelet waaromheen een baksteenmontagebouwsysteem is toegepast, een
noviteit destijds in 1964. Twee trappenhuizen met liften ontsluiten de 154 appartementen, maar zorgen ook voor stabiliteit in de
lengterichting. Het platte dak bestaat net als de overige vloeren
uit relatief slappe kanaalplaatvloeren die op het skelet van betonbalken en -wanden liggen en die in een stramien van 4,10
en 2,90 meter staan.
Constructeur Mike Tromp van het raadgevend ingenieursbureau
Van Rossum heeft het onderzoek naar draagkracht verricht en
de noodzakelijke aanpassingen ontworpen voor het realiseren
van de daktuin en de tien penthouses. Tromp: “Het skelet was
voldoende stijf en sterk om de toename van de permanente en
veranderlijke dakbelasting te kunnen dragen. De belastingtoename op de fundering is bij dit hoge gebouw relatief zeer beperkt en bovendien was er destijds gerekend met een veiligheidsfactor van 1,7 op de gewapende betonconstructies, aanzienlijk hoger dan nu het geval is. Alleen de slappe dakvloer
hebben we versterkt met een 60 mm dikke druklaag van licht
beton, met daarin een kruisnet van Ø 8-150. De vloer, die tijdens
het aanbrengen van de druklaag is onderstempeld en spanningsvrij gemaakt werd, is nu een doorgaand, stijf vloerveld
geworden.” Voordat de druklaag werd aangebracht is het dak
vrij van dakbedekking, isolatie en losse onderdelen gemaakt en
vervolgens voorzien van een hechtmiddel en een raster van
hechtankers.

Glazen balustrade
Met het uitsluitend voor bewoners en hun gasten toegankelijke
dakterras beschikken de bewoners over een fantastische buitenruimte met panoramisch uitzicht naar alle windrichtingen. De
verblijfskwaliteit is er hoog en volgens huismeester Monique
Agerbeek wordt er ook heel veel gebruik van gemaakt, wel met
de beperking van “... maximaal drie feesten per avond”. Architect De Gunst heeft naast de aandacht voor een aangename
bedekking met planten en bamboe terrasdelen, ook de overige
bouwkundige elementen zorgvuldig en strategisch in het ontwerp betrokken. Zo zorgde hij ervoor dat het terras in één vlak
ligt met de dakrand en dat daarbij het gelaagde glas van de
balustrade dankzij een onzichtbare inklemming tot op het terrasoppervlak doorloopt. De Gunst: “Effect daarvan is dat door de
spiegeling in het glas, de tuin ogenschijnlijk onbelemmerd groot
is. Er is alleen een minimaal U-profiel toegepast dat de glasplaten aan de bovenzijde afdekt en ervoor zorgt dat delaminatie
door inwatering voorkomen wordt.” Dankzij de 1,20 meter hoge
glasplaten is het, óók op een vroege voorjaarsdag in februari en
bij een windkracht 4, toch aangenaam vertoeven op deze hooggelegen tuin.
Inrichting
De uit de onderliggende appartementen omhoogkomende afvoeren van cv-ketels en ventilatie-units zijn respectievelijk vormgegeven in roestvaststalen, drie meter hoge pijpen (afvoergassen dichter bij het oppervlak zijn te heet voor de beplantingen)
en in grijs gemoffelde, plaatstalen kasten. Die kasten hebben
meerdere functies gekregen. Ze omhullen de afvoerpijpen, maar
zijn tevens statafel, lichtarmatuur en contactpunt voor aan te
sluiten apparatuur. Om mogelijke wanorde van los meubilair te
voorkomen, heeft De Gunst vastgezette terrasmeubelen ontworpen met als basis stalen hoekprofielen gecombineerd met
dezelfde bamboe delen als die van de terrasvloer.
De hoge verblijfskwaliteit van de daktuin maakt het gerenoveerde appartementengebouw extra aantrekkelijk. De verhuur aan
de nieuwe doelgroep was dan ook geen probleem. Veel expats
en andere carrièrejagers die op de Zuidas werken, raakten snel
enthousiast voor dit woonconcept, ondanks een relatief hoge
huur voor 63 m2 woonoppervlakte. Na het leegkomen van het
gebouw zijn eerst de appartementen aangepakt en is de uitbreiding op het dak gerealiseerd. De renovatie van de 3000 m2 kantoorruimte in de plint van de galerijflat zal eind 2017 gereed zijn.

Naar vrije sector
Het ontwerp van de renovatie en de uitbreiding op het dak met
penthouses en de daktuin is van Dick de Gunst, architect en
partner bij Hans van Heeswijk architecten. Opdrachtgever woningbelegger Vesteda wilde dit van woningstichting Rochdale
overgenomen sociale woningbouwproject transformeren naar
woningen voor de vrije sector, die aantrekkelijk zijn voor de
beoogde doelgroep van young professionals.
Om de aantrekkelijkheid van de opwaardering te vergroten,
heeft De Gunst voorgesteld om het dak bij de renovatie te betrekken. Een tiental appartementen op de bovenste verdieping
kreeg een uitbreiding op het dak. Deze optoppingen (ter weerszijden van de twee trappenhuizen) hebben een royale woonkamer met leefkeuken en een groot eigen dakterras.
Tussen deze in houtskeletbouw uitgevoerde penthouses is het
resterende dakdeel, groot circa 750 m2, ingericht als gemeenschappelijke daktuin. Van dit oppervlak is de helft voorzien van
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1 // Het uit 1964 daterende woongebouw met in de plint kantoren, was
een voorbeeld van het baksteenmontagebouwsysteem (foto: Hans van
Heeswijk architecten). 2 // De appartementen hebben in de zuidgevel
kleine balkons, deels binnen en deels buiten het gevelvlak. Aan de buitenzijden van de trappenhuizen zijn penthouses op het dak toegevoegd.
3 // De penthouses hebben een royale woonkamer en eigen dakterras.
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Omkasting ventilatie-unit
Rookgasafvoer

Hardglazen balustrade
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Daktuin

Druklaag van 60mm lichtbeton, vv kruisnet (ø8-150)
Ingeboorde ankers (ø10-500)
Hechtlaag
Bestaande
kanaalplaatvloer

Nieuwe, schuin geplaatste balustrade op galerijen
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Beplanting
Hardglazen balustrade

Alu daktrim
Alu Inklemproﬁel
Waterv. multiplex

Alu daktrim
Alu Inklemproﬁel
Hardglazen balustrade
Vlonder bamboe

Substraatlaag 150mm
Filterdoek
Kunststof kratten tbv
waterbuffer en irrigatie
Waterkerende laag (tot in daktrim)
Drukvaste isolatie
Isolerende korrels
Versterkte druklaag 60mm lichtbeton

Filterdoek
Kunststof kratten tbv
waterbuffer en irrigatie
Waterkerende laag (tot in daktrim)
Drukvaste isolatie
Isolerende korrels
Versterkte druklaag 60mm lichtbeton

Bestaande kanaalplaatvloer 170mm

Bestaande kanaalplaatvloer 170mm
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