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NIEUWE INZICHTEN 
IN HET WAARDEVOL 
BENUTTEN VAN 
PLATTE DAKEN



WAT ALS DE WERELD 
EENS TWEE KEER ZO 
GROOT WAS?

2

Wat ons betreft, kan het. Een wereld die twee keer zo groot is. Op een 
zekere hoogte welteverstaan. Want in onze ogen ligt er boven ons  
– soms slechts een paar meter hoger dan je je nu bevindt – een veelal 
onbenutte wereld. Een leeg canvas aan onbenutte, zwarte, platte 
daken, met een sky-high potentie. Onontgonnen gebied. Denk eens 
aan de mogelijkheden. De kansen die daar liggen, zijn eindeloos. 

ACHTERGROND EN 
ONTWIKKELINGEN
Waren we in 1950 nog niet eens met drie 
miljard mensen op de wereld, vandaag 
de dag gaat de teller in sneltreinvaart 
voorbij de zeven. Met als voorspelling 
voor 2030: zo’n acht miljard. Niet alleen 
de wereldbevolking neemt toe, maar 
ook het percentage dat zich in stedelijk 
gebied huisvest. 

Urbanisatie: in 2030, wanneer we met die 
acht miljard zijn, woont 60 procent in de 
stad. Nu is dit nog 50 procent. En dat wordt 
een lastige puzzel! De vraag is niet eens 
meer óf we wat moeten gaan doen, maar 
wát we met z’n allen gaan doen. 

Een simpele rekensom vertelt ons dat 
een groeiende populatie plus een aarde 
die dezelfde omvang blijft behouden, niet 
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THE MOST UNDER 
USED ASSET IS JUST 
ABOVE OUR HEADS
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samengaan. Sterker nog: we hebben het 
over een aarde die steeds uitgeputter 
raakt als we doorgaan op huidige voet – 
met overconsumptie - en een aarde die op 
steeds meer plekken onleefbaar wordt. 
De eerste klimaatvluchtelingen zijn al 
een feit. Mensen die noodgedwongen, 
door te heftige stormen of zelfs orkanen, 
door stijgend water en door droogte 
letterlijk moeten vluchten. Omdat hun 
land onleefbaar is geworden. Dit zal – als 
ons gedrag zo doorgaat - enkel in een 
stijgende lijn doorzetten. Met alle gevolgen 
van dien. Als elke wereldburger net zoveel 
zou consumeren als de gemiddelde 
Nederlander, hadden we nu al drieënhalve 
aardbollen nodig. En als je dacht dat dat 
al veel was: het consumptieniveau van de 
gemiddelde Amerikaan vereist er zeven. 

DE UITDAGING
De twee belangrijkste olifanten in de kamer 
zijn urbanisatie en klimaatverandering.  

1  Knip, K. (2019) Sneller dan ooit stijgt overal op aarde de temperatuur. 
www.nrc.nl/nieuws/2019/07/24/overal-op-aarde-stijgt-de-temperatuur-sneller-dan-ooit-a3968101  

Hoewel, olifanten; er zijn weinig onder-
werpen waar meer over gesproken 
wordt dan deze, maar over het algemeen 
worden de koppen nog grotendeels in 
het zand gestoken. De ogen worden nog 
te vaak gesloten voor de belangrijkste 
feiten en effectieve actie vloeit er nog 
te weinig uit voort. De temperatuur op 
aarde is in de afgelopen honderdvijftig 
jaar meer gestegen dan al die tijd ervoor, 
sinds begin van de  metingen.1 Vooral in 
de Westerse wereld is er een toenemend 
energieverbruik, die stijgende CO2-
uitstoot teweegbrengt, en het is juist de 
niet-Westerse wereld die daar vooral de 
dupe van is. Van extreme hitte. Een steeds 
minder gezonde leefomgeving. Stikstof, 
fijnstof, ozon, smog.  Wateroverlast. 
Overstromingen. De af name van biotopen 
en biodiversiteit. Droogte. En dat is nog 
maar het topje van de ijsberg. 

Met een wereldbevolking die alleen maar 
toeneemt, zijn we al lang over eerder 
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gemaakte voorspellingen heen. En dat 
betekent ook dat al die mensen ergens 
een plekje moeten krijgen. Zo staat in de 
hoogbouwvisie van Den Haag dat er, om 
de groeiende bevolking bij te houden, 
in 2025 25.000 woningen bij moeten 
komen. In 2040 moeten dat er nog eens 
25.000 zijn om aan ieders woon-, werk- 
en  leef behoeften tegemoet te komen.2 
In Rotterdam moeten er zelfs alleen al 
de  komende jaren 50.000 woningen bij 
komen om de groei bij te houden.3 Daarbij 
komt dat er steeds meer sprake is van 
‘single living’. Waar we met steeds meer 
mensen zijn, wonen ook steeds meer 
mensen alleen én voelen daardoor veel 
meer mensen zich eenzaam. De wereld 
wordt anoniemer. We wonen steeds 
dichter op elkaar en de samenleving 
verhardt.  

2 (2019) Haagse hoogbouw: Eyeline en Skyline 

3 (2019) Hoogbouwvisie Rotterdam

4  Van Laarhoven, K. (2019) Nederlanders wonen steeds vaker alleen. 
 www.nrc.nl/nieuws/2019/09/05/nederlanders-wonen-steeds-vaker-alleen-a3972326 

Waren het eerst vooral nog ouderen 
die onder eenzaamheid gebukt gingen; 
tegenwoordig is het helaas ook in 
toenemende mate een probleem onder 
studenten geworden.4 En daarmee 
is de noodzaak tot  publieke, sociale 
ontmoetingsplekken groot. 

We kunnen het dus beter hebben over het 
hoe. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we 
én de groeiende wereldbevolking een goede 
en gezonde leef-, werk- en woonruimte 
kunnen geven én hoe zorgen we ervoor dat 
dit zo goed als klimaatneutraal gebeurt? 
Zonder de aarde nog meer uit te putten.  
En verdere schade te beperken. Of al  
aangerichte schade zelfs terug te dringen.  
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“The most under-used asset is just above 
our heads”, zei Ken Livingstone eens, 
voormalig burgemeester van Londen 
en  visionair5. Wij kunnen dit alleen maar 
beamen. We zeggen niet dat we meteen 
van alle wereldproblemen af zijn, maar het 
feit is wel dat er alleen in  Nederland zo’n 
500 miljoen vierkante meter ongebruikt 
plat dak boven onze hoofden ligt. Daken 
die nog niet worden ingezet als multi-
functionele ruimte. Gewoon, ruimte die 
voor het op rapen ligt, die nog gebruikt 
kan worden. Dat is op z’n minst schokkend 
te noemen. En tegelijkertijd is het, hoe 
paradoxaal, een hoopvol toekomstbeeld. 
Er is nog zoveel winst te boeken. Wie een 
dak enkel als sluitpost van het gebouw en 
budget wil zien, laat grote kansen liggen. 
Vooral in duurzaamheid.

OPLOSSINGEN EN 
OVERWEGINGEN
Want wat áls de wereld eens twee keer zo 
groot was? In een ideale wereld gebruik 
je elk dak. Elke vierkante meter. En met 
dat ambitieuze beeld in ons achterhoofd, 
wéten we dat wij als organisatie de 
wereld een stukje beter kunnen maken. 
De basis is simpel: gebruik het dak. Van 
hoofdzakelijk zwarte ongebruikte daken 

5 Heerkens, P.  (2009) MSC International Marketing: Dissertation

naar multi functionele daken. On to the 
 elevated landscape: een tweede landschap 
op niveau. Daar moeten we met z’n allen 
naar streven. 

Die vijfhonderd miljoen vierkante meters 
dus. Plat dak. Ongebruikt. Alleen al in 
Nederland. Als het aankomt op duurzaam 
ontwerpen, ontwikkelen, maken, 
renoveren en gebruiken van platte daken, 
kunnen er wat ons betreft enkel stappen 
in de goede richting worden gezet. De 
positieve gevolgen liegen er namelijk niet 
om. Platte daken hebben veel meer te 
bieden dan alleen maar de waterkerende 
laag van een gebouw, het beschermen 
tegen weersinvloeden of het beloopbaar 
maken van het dak. 

Daken kunnen ook de stad verkoelen, 
 energie opwekken, de waterafvoer 
vertragen en als tuin, terras, of als 
compleet park worden ingericht. Daarmee 
verbeteren ze voor alle inwoners het 
uitzicht en de luchtkwaliteit. Die vierkante 
meters boven ons, zijn tegenwoordig 
zo natuurlijk in te richten dat ze een 
essentieel onderdeel kunnen worden van 
de leefomgeving. Zo kunnen ze dienen 
als sociale ontmoetingsplek. Of biotoop. 
Misschien wel een combinatie van beide. 

‘ER ZIJN VEEL VOORBEELDEN 
TE VINDEN VAN FANTASTISCHE 
MULTIFUNCTIONELE 
DAKLANDSCHAPPEN.’
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Alleen weten nog te weinig mensen dit. 
In Rotterdam zien ze, net als wij, al wel de 
mogelijkheden:  

‘Er zijn veel voorbeelden te vinden 
van fantastische multifunctionele 
daklandschappen. Dit hoeft niet altijd te 
betekenen dat het dak compleet vergroend 
wordt, maar het contrasteert wel met de 
harde materialen van de stad. In een stad 
waar verdichting zorgt voor concurrentie 
op ruimte is het daklandschap, en daarmee 
de vijfde gevel essentieel om zaken zoals 
speelplekken, waterberging, tegengaan 
van hittestress, etc., goed op te lossen.’6  

In Rotterdam maken verschillende hoogtes 
de stad. Mensen in hoger gelegen ruimtes 
kijken uit op daken van lager gelegen 
gebouwen. Het merendeel van deze 
daklandschappen bestaat nu uit grind, 
liftopbouwen, airco’s en andere utilitaire 
zaken. Dat is enorm zonde. Om het daarbij 
te laten. Voor lager  gelegen daken moet 
een volwaardige inrichting komen.  

6 (2019) Hoogbouwvisie Rotterdam 

Eentje die een toevoeging is voor 
de omgeving én diverse functies 
combineert. In een binnenstad met 
hogere temperaturen, een tekort aan 
recreatieplekken, waterberging en 
biodiversiteit zijn deze lager gelegen daken 
een ultieme plek om deze problemen op te 
lossen. 
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‘OPDRACHTGEVERS ZIEN 
NU OOK VOORDELEN 
IN HET FEIT DAT DE 
WAARDE VAN HET PAND 
VERMEERDERT.’ 

Een goede investering in een multi- 
functioneel dak is een aanwinst. Voor 
zowel de bewoners als de omgeving.  
Een aantrekkelijker vormgegeven 
daklandschap. Groen dichter bij huis. 
Een positief effect op de menselijke 
gezondheid en beleving. Reducering 
van geluid en fijnstof én een grotere 
biodiversiteit. Zelfs de hoger gelegen 
daken, de toppen van de herkenbare 
skyline torens, kunnen gebruikt 
worden. Hierop kan een combinatie 
van wateropvang en energieopwekking 
effectief werken. Zo richt je een 
multifunctioneel daklandschap in, 
dat bijdraagt aan een gezonde 
en  klimaatbestendige stad.  

SAMENWERKEN  
DOOR PARTNERSHIPS:  
DE KOPPEN BIJ ELKAAR 
We zouden het graag willen, maar in 
ons eentje kunnen we niet zo’n enorme, 
globale verandering teweegbrengen. Om 
onze essentiële daken écht effectief in te 
richten, hebben we dringend partnerships 
nodig. Het beste van iedere partij bij 
elkaar voegen. De krachten bundelen. 
Dát maakt het verschil. Er zijn diverse 
groepen mensen nodig om effectieve 

daken te ontwerpen en uit te voeren. 
Zoontjens heeft eerder al aan tafel gezeten 
met mensen uit verschillende hoeken 
van de industrie. Met universiteiten, 
groenbedrijven, gemeentes en andere dak-
belanghebbenden. Dat soort meetings zijn 
vruchtbare grond voor het aanwakkeren 
van partnerships. En daarmee ook voor 
effectieve acties. 

Paul Heerkens, algemeen directeur 
 Zoontjens, onderzoekt momenteel onder 
meer hoe de diverse disciplines op het dak 
het best kunnen worden gecombineerd. En 
dat is ook meteen de kracht van Zoontjens: 
het totaalplaatje zien en de krachten van 
anderen concreet bundelen. ‘Wij weten 
niet alles van bomen, maar kennen wel 
de juiste partijen die we aan een andere 
partij kunnen verbinden. Zo lossen 
boomkwekers veel problemen op. Als je 
dan met een groenbedrijf en waterbedrijf 
een totaalconcept neerzet en dat aan de 
architect presenteert, is dat een groot 
voordeel en heel efficiënt. Een gemeente 
weet vaak niet waar ze moet beginnen en 
ziet door de bomen het bos niet meer.’ 

‘Al zo’n 10 jaar geleden zag ik de vraag 
naar samenwerking en een totaalconcept 
toen ik met een landschapsarchitect aan 
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tafel ging zitten. Hij wilde een dak met én 
groen én water én verlichting. Hij dacht 
na over hoe hij nu groen kon aansluiten 
op de bestrating. En hoe dat weer met 
waterafvoer en verlichting kon worden 
gecombineerd.’  

‘Zoontjens is een verbinder en kan daarin 
een enorm belangrijke rol spelen. In al die 
jaren dat we met de meest uiteenlopende 
vormen van daken te maken hebben gehad, 
bleven we namelijk luisteren. Naar alle 
partijen waar we mee te maken hadden. 
Naar hun opmerkingen, suggesties. Naar 
hun feedback. We namen het ter harte 
en bleven doorontwikkelen. Die inzichten 
geven ons vooral uitzicht. Op de toekomst.’

‘Er zijn nog steeds honderden miljoenen 
ongebruikte vierkante meters dak. Maar 
er komt steeds meer bewustwording; 
mensen begrijpen het dat het ergens 
aan bijdraagt. Dat is een groot verschil 
met tien jaar geleden. En steeds meer 
investeerders, overheden, woningbouw-
corporaties, stedenbouwkundigen en 
architecten worden zich ervan bewust. 
Van het effectief gebruik van het platte 
dak en de duurzaamheidskansen die 
daar liggen. Opdrachtgevers zien nu 
ook voordelen in het feit dat de waarde 
van het pand vermeerdert. Daarnaast, 
voor het individu, geldt dat een effectief 
gebruikt plat dak ook een stukje beleving 
is: een woord dat tien jaar geleden lang 
niet zo populair was als nu. In Hamburg, 
ontwierpen ze tweehonderd jaar geleden 
al een stad die groen zou worden: veel 
parken, veel bomen, groene daken. Niet 
eens vanuit milieu-intenties, maar omdat 
ze het mooi vonden. Vanwege de beleving 
die het bracht. Dat raakt ook meteen een 
belangrijke kern: er moet iets voor de mens 
zélf in zitten.’ 
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WE GELOVEN IN  
HIGHER GROUNDS

De architect Le Corbusier verwoordde het eens  
prachtig: ‘Druist het niet in tegen alle logica dat de  
bovenste laag van een hele stad alleen dient voor  
een dialoog met de sterren?’ 

Ja, ja en nog een keer volmondig: ja. Want de mogelijkheden daar boven 
zijn dus eindeloos. Of het nu gaat om duurzame daken, met perfect 
geregelde waterafvoer. Daken die uiteindelijk gaan dienen als stadstuin 
of ecologische broedplaats. Daken die zonne-energie opwekken. Of 
sociale, leefbare daken. In al deze gevallen ligt er nog een wereld voor 
ons open. Of eigenlijk boven ons. We zien het als brute noodzaak dat we 
de komende tijd nog meer de juiste partijen bij elkaar moeten zien te krij-
gen, om samen tot een oplossing te komen. Om de bouwwereld volledig 
klimaatneutraal in te richten. Duurzaam te ontwerpen en uit te voeren. 
Het gebruik van platte daken onder ogen te brengen. En snel ook. 

Zoontjens is de toegangspoort tot een wereld die letterlijk en figuurlijk 
van een ander niveau is. Want alles dat op de grond kan, moet ook op dat 
prachtige onontgonnen gebied boven ons kunnen. We dragen ons hart 
hoog. En geloven in higher grounds.



ALS DE WERELD TOCH EENS 
TWEE KEER ZO GROOT WAS 

Wat ons betreft, kan dat. Die 
wereld, twee keer zo groot. Een 
wereld die wij met onze eigen 
daktegelsystemen perfect 
kunnen invullen. Wij durven zelfs 
te claimen dat we dé expert 
in dakbestrating zijn - met 
onze decennialange ervaring. 
Of het nu gaat om duurzame 
daken of sociale, leefbare 
daken. Iedere dag bewegen 
we ons tussen architecten en 
aannemers. Dakdekkers en 
projectontwikkelaars. Uitvinders 
en uitvoerders. We luisteren 
naar ze, werken met ze en 
adviseren ze. Daardoor zijn wij 
dé partij die zicht heeft op het 
dak. Het is onze higher ground.

zoontjens.nl


