
Klimaatneutraal vergt vooral aandacht 
tijdens de bouw en de sloop van een 
gebouw. Dan creëren we namelijk de  
meeste CO2-uitstoot. Materialen hergebruiken 
vermindert de CO2-uitstoot, maar helemaal 
niet slopen en het totale gebouw her ge brui-
ken is natuurlijk nog milieuvriendelijker.
Dit was ook de reden voor vastgoedonder-
nemer en conceptontwikkelaar Jan Huijbregts 
om het voormalige V&D-hoofdkantoor aan  
de Amsterdamse Zuidas na het vertrek van  
de huurder om te bouwen tot een modern  
en open kantoorgebouw. Bestemd voor  
zowel grote als kleine maar bovenal 
duurzame ondernemingen. Het betreft dan 
ook bedrijven die óf duurzaamheid hoog in  
het vaandel voeren (zoals Makro, Yacht en 
Functie Mediair) óf die letterlijk duurzaam 

zijn (zoals de eerste volledig elektrische 
taxicentrale van het land). Duurzaam is ook 
het dak van het complex, waarop een van de 
jongste trends op het gebied van meervoudig 
ruimtegebruik terug te vinden is: stads-
landbouw. De stadsmoestuin beslaat  

maar liefst 3000 m2 en is aangelegd door  
de Leven op Daken-partners Van der Tol 
Hoveniers en Mastum Daksystemen.
Het dak dient diverse duurzame en sociale 

doelstellingen: een tuindersvereniging  
voor de Zuidpark-residenten, promotie  
van urban farming zodat ook andere partijen  
het gaan toepassen, en de inschakeling  
van Wajong-jongeren bij het onderhoud  
van de tuin. De (uiteraard biologisch 

geteelde) groenten worden verwerkt in  
de producten van de kantine van Zuidpark.
Vermeldenswaard is zeker ook het unieke 
daklekkagedetectiesysteem over de complete 
oppervlakte van 3.000 m2. Dit, gecombineerd 
met de beproefde Leven op Daken-dakopbouw 
en de verzekerde tienjarige garantie, maakt 
dat het Zuidparkcomplex nog lange tijd een 
bijdrage kan leveren aan het verkleinen van 
zijn eigen CO2-footprint.
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De toegevoegde waarde  
van meedenken
Nederland staat aan de  
vooravond van het nieuwe 
bouwen. Van der Tol heeft als 
bouwpartner een belangrijke 
toegevoegde waarde binnen 
de twee grootste van deze 
nieuwe samenwerkings-
verbanden.

Het stadsmoestuin-dak dient  
diverse duurzame én sociale 
doelstellingen

Cirkelstad en Co-Green. Nieuwe namen  
voor innovatieve samenwerkingsverbanden. 
Maar het is vooral de subtitel van deze 
laatste die duidelijk maakt waar het eigenlijk 
over gaat: Makkers in de Bouw. Van der Tol  
is zo’n ‘makker’ in zowel Cirkelstad als 
Co-Green. Lees voor een goed begrip van 
deze vormen van ketensamenwerking de 
artikelen op de pagina’s 3 en 4-5 van dit 
blad. Op deze plek beperken we ons voor  
het gemak tot de opmerking dat ‘het nieuwe 
bouwen’ – anders dan ‘het traditionele 
bouwen’ – vooral uitgaat van samenwerking 
op basis van gelijkwaardigheid en  ver trouwen. 
De voor naamste ketenpartijen dragen het 
financiële risico van het project zelfs samen. 
Dat is nog niet eerder vertoond in de bouw - 
wereld, waar (hoofd)aannemers gewend zijn 
hun onderaannemers restrictief top-down 
aan te sturen.

Bewijzen
Wie zich wil aansluiten bij samenwerkings-
verbanden gericht op het nieuwe bouwen, 
moet zich op het gebied van duurzaam  
en sociaal ondernemen kunnen bewijzen  
en onderscheiden van collega-bedrijven.  
Van der Tol is hierin geslaagd, mede vanwege  
onze ervaring met het inschakelen van 

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt,  
en dat wordt beloond. Niet zozeer financieel, 
maar vooral in de vorm van waardering van 
ons vakmanschap. Van der Tol zit met de 
andere partijen al in de bestekfase van  
de projecten aan tafel en denkt niet alleen 
mee over werkwijzen en werkplanningen, 

maar ook over de te gebruiken materialen 
die we in de toekomst weer volledig kunnen 
hergebruiken. Ook dit draagt immers bij aan 
klimaatneutraal kostenneutraal.
Een simpele illustratie van het hier boven -
staande: in een van de projecten is gekozen 
voor plantenbakken aan de gevel die als 
balustrade dienen. Hier is al in de bestekfase 
gesproken over de vraag in welke fase van 
het bouwproces dit het beste kon gebeuren. 
Meer nog: Van der Tol dacht eveneens in  
de bestekfase al mee over de vraag hoe  
de constructie en uitwerking het beste  
kon plaatsvinden. Zoiets is ongekend.  

Bij het traditionele bouwen komt de 
hovenier doorgaans pas na afronding  
van de bouw aan bod. Door al tijdens het 
bouwproces zelf rekening te houden met  
de noodzakelijke randvoorwaarden van de 
hovenier, kunnen veel extra kosten achteraf 
worden bespaard.

Een bijkomend voordeel van het vroeg in de 
bouwfase betrekken van een hovenier is dat 
de aanvullende meerwaarde van deze partij 
al snel duidelijk wordt. Waar het nieuwe 
bouwen vooral bestaat uit ‘klimaatneutraal 
kostenneutraal’, met bijbehorende extra’s  
als biodiversiteit, leefbaarheid en duurzaam-
heid, kan een hovenier dit direct werkelijk 
zichtbaar en tastbaar maken!

Meer weten? Zie ook www.co-green.nl  
en www.rotterdamcirkelstad.nl 

De titel Grootste stads-
moestuin van Europa was al 
binnen. En bijna sleepte het 
duurzame bedrijvencomplex 
Zuidpark ook nog de Green 
Buiding Award 2012 binnen. 
Dit laatste bleef bij een  
overigens ook zeer eervolle 
nominatie. Van der Tol voelt 
zich als co-creator daarom 
nog altijd zeer vereerd.

De grootste stadsmoestuin  
van Europa

Het nieuwe bouwen onder-
scheidt zich met duurzaam  
en sociaal ondernemen
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