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Ecostad verovert de wereld
Nieuw en behoorlijk in opkomst: Ecostad. Van der Tol heeft al 
langer ervaring met de principes achter Ecostad en omarmt 
het concept dan ook van harte.

Van der Tol denkt groen. Bescheidenheid 
siert de mens, maar met deze slogan doet  
de grootstedelijke hovenier zichzelf feitelijk 
tekort. Van der Tol denkt namelijk méér dan 
groen. Want behalve groen mogen ook 
onderwerpen als water, energie, biodiversi-
teit en urban heat zich in de belangstelling 
van het bedrijf verheugen.
Van der Tol denkt overigens al langer méér 
dan groen. Toen zo’n vijf jaar geleden werd 
gekozen voor nieuwbouw op de locatie van 
de vestiging in Berkel en Rodenrijs, ging  
de voorkeur direct uit naar een integrale 
aanpak: groendaken, gevelbegroening, 
duurzame energieopwekking, wateropvang 
en -hergebruik, aandacht voor flora én 
fauna… (zie het artikel op pagina 19).  
Ook op de locatie van het hoofdkantoor in 
Amsterdam zijn al langer groendaken te 
vinden. Bovendien wordt dit terrein 
ecologisch beheerd.
De hierboven geschetste aanpak valt  
binnen het relatief nieuwe concept Ecostad, 
zo wordt inmiddels duidelijk. In onder meer 
China en de Verenigde Arabische Emiraten 
wordt momenteel hard gebouwd aan 
ecosteden. Het concept ontbeert nog  
een heldere definitie, maar elementen  
die in vrijwel alle plannen terugkomen  

zijn vermindering van het energiegebruik en 
daarmee van de CO2-emissies, vermindering 
van watergebruik, hergebruik van afval  
en afvalwater en vergroening van de 
leefomgeving. Allemaal zaken waar  
Van der Tol dus al langer aan werkt.

Groen in de hoofdrol
Ecostad biedt oplossingen voor milieu- 
ecologische problemen binnen grootstedelijke 
omgevingen. Zoals overstromingen in geval 
van hevige regenval, het tegengaan van  
de hoge CO2-uitstoot en zelf meer duurzame 

energie opwekken. Meer biodiversiteit  
in de stad creëren en het heat island-  
effect verminderen.
Groen speelt een hoofdrol in deze aanpak. 
Groen buffert water, vangt CO2 en fijnstof  
af, vergroot de efficiency van zonnepanelen  
en heeft een temperende werking op de 

temperatuur. Wanneer gekozen wordt  
voor een integrale aanpak, worden één  
plus één veel meer dan twee. Zeker als de 
juiste deskundigheid kan worden ingezet.  
Niet elke bloem, plant, struik of boom  
draagt bij aan meer biodiversiteit. Niet in 
elk stukje groenvoorziening zullen insecten, 
vogels en andere dieren zich thuis voelen.  
Daarom dienen de juiste keuzes en goede 
combinaties gemaakt te worden.
Wat betreft dit laatste is Van der Tol 
inmiddels zeer deskundig. Mede dankzij  
de nu alweer jaren geleden gemaakte  

keuzes bij de nieuwbouw en inrichting  
van de eigen vestigingslocaties.  
Deze deskundigheid komt met de opkomst 
van Ecostad zeer goed van pas bij nieuwe 
projecten waarin deze principes  
worden nagestreefd.
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Verander de wereld, begin bij jezelf.  
Dit geldt ook voor Van der Tol. Een hovenier 
met oog en oor voor knellende groen- én 
milieuvraagstukken binnen grootstedelijke 
omgevingen dient dan op zijn minst na  
te denken over integrale oplossingen.  
Daar vervolgens ook ervaring mee opdoen, 
geeft helemaal een voorsprong.
Enige jaren geleden deed zich een uitgelezen 
kans voor bij de noodzakelijke nieuwbouw  
op de bedrijfslocatie in Berkel en Rodenrijs. 
Waar kan je beter en veiliger experimenteren 
met een gerichte aanpak dan in eigen huis? 
Niet zozeer de keuze voor een hoofdpand 
met kantoor en werkplaats met naastgelegen 
loods was bijzonder, maar daarentegen  

wel de uitvoering waarin het een en  
ander is gegoten.
Hoofdpand en loods hebben hellende  
vegetatiedaken gekregen. Om de belasting 
van het milieu én de energiekosten te 
beperken, is de loods voorzien van zonne-
cellen. De lichtvoorziening binnen wordt 
verzorgd door energiezuinige led-lampen.
De buitenmuren van de loods hebben 
verticaal groen gekregen. Doel hiervan  

is het stimuleren van de biodiversiteit.  
De unieke beplantingssamenstelling biedt 
voedsel en bescherming aan insecten en 
vogels. Vlinders op hun beurt kunnen goed 
terecht op het dak, waar voor de daktuin  
in samenwerking met de Vlinderstichting  
is gekozen voor beplanting waar vlinders 

graag foerageren. Om het duurzame plaatje 
compleet te maken zijn de parkeerplaatsen 
voorzien van grasbetonstenen waar  
gazon in zit. Dit gazon dient bij regen  
als natuurlijk filter waarna het hemelwater 
samen met het regenwater van het dak wordt 
opgevangen in een ondergrondse betonnen 
bak. Dit water kan via een intern circuit  
worden gebruikt voor het doorspoelen  
van de toiletten en het beregenen  

van de groengevels. Tot slot spreekt  
het uiteraard voor zich dat de gebruikte 
bouwmaterialen voldoen aan de laatste eisen 
van duurzaamheid en bovendien volledig 
recyclebaar zijn. Want ook voor Van der Tol 
zelf geldt practice what you preach en  
walk the talk.

Klimaatneutraal

Het groen aan de gevels  
biedt voedsel en bescherming 
aan insecten en vogels

Op diverse plekken in de wereld wordt momenteel  
hard gebouwd aan klimaatneutrale en milieuvriendelijke  
Ecosteden. De primeur staat echter waarschijnlijk al jaren 
als mini- variant in Berkel en Rodenrijs, op de bedrijfslocatie 
van Van der Tol.

Mini-Ecostad in  
Berkel en Rodenrijs
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Integraal concept biedt oplos-
singen voor grootstedelijke  
milieu-ecologische problemen
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