
Een groene binnen-/daktuin met een oppervlakte van maar liefst 5.000 vierkante  
meter met onder meer een waterstroom plus vijver en metershoge bomen.  
Dát aanleggen is een hele opgave. De Amsterdamse woningbouw vereniging  
De Key durfde het aan, en zocht de samenwerking met Van der Tol.

Grauw Kraaiennest wordt  
veelkleurige Kameleon
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Project Daktuin, Amsterdam

bouwtechnische uitdaging betreft de plaats-
ing van enkele hoge bomen in de binnen-
tuin. Om deze kans van overleven te geven, 
is een substraatlaag van minimaal één meter 
diep nodig. Omdat het dak zelf dergelijke  
gewichten niet aan kan, zijn de bomen  
geplant boven de bouwkundige kolommen.
Het resterende deel van de daktuin is belegd 
met maximaal 25 centimeter substraat met 
daarop een gazon en diverse kruidachtige  
planten tussen natuurstenen tegels. Langs 
de rivierbedding liggen gestapelde stenen, 
alsof ze door het water zijn opgestuwd.  

“Als je een wijk als Amsterdam Zuid-Oost  
wil vernieuwen, dan moet je het ook aantrek-
kelijk maken zodat mensen er écht willen 
wonen. De oplossing zoek je dan in kwaliteit 
gecombineerd met functies gericht op een 
brede doelgroep. Dan kom je uit op een dak-
tuin waarin men kan wandelen, maar ook 
ontspannen, inclusief speelplek voor kinderen.”
Aan het woord is Rob de Waal, senior  
projectmanager bij de ontwikkeltak van  
woningbouwvereniging De Key. Hij beschrijft 
de metamorfose van het vervallen winkelcen-
trum Kraaiennest dat na de sloop is herbouwd 
tot een modern winkel-/woonblok met twee 
grote supermarkten, tientallen winkels en  
ruim tweehonderd luxe appartementen.  
Boven de winkels ligt een garage met  
440 parkeerplaatsen. Daar weer bovenop  

staan vier woontorens met de in totaal 222  
appartementen. In het binnengebied tussen 
de woontorens op het dak van de parkeer-
garage hebben de bewoners toegang tot een 
binnentuin met waterpartij. “Een bijzonder 
gebouw”, noemt De Waal de nieuwbouw met 
de naam Kameleon. Pikant detail: deze naam 
is bedacht door omwonenden, die het grauwe 
Kraaiennest graag omgetoverd zagen worden 
in een veelkleurige Kameleon.

Uitdaging
Van de 5.000 vierkante meter grote daktuin 
wordt zo’n 800 vierkante meter in beslag 
genomen door een drie meter brede vijftien 
centimeter diepe waterstroom eindigend 
in een ondiepe plas die wegstroomt in het 
gazon. Maar dat is nog niet alles. Een andere 

Een daktuin met een  
drie meter brede rivier

samen gewerkt, en de ervaringen waren goed.  
Bovendien wisten we dat Van der Tol al jaren 
samenwerkt met dakdekker Mastum, en binnen 
dit samenwerkingsverband onder de noemer 
Leven op Daken wél één garantieregeling 
aanbiedt. Zodat de klant in het uitzonderlijke 
geval van problemen geen discussie meer 
hoeft te voeren met de dakdekker én  
de hovenier over de vraag wie waarvoor 
verantwoordelijk is. Bij Leven op Daken heeft 
de klant één aanspreekpunt die het probleem 
oplost, hoe dan ook. Bovendien is Leven 
op Daken al vanaf de schetsontwerpfase bij 
de opdracht betrokken, waardoor mogelijke 
faalkosten later in het traject al op voorhand 
voor een belangrijk deel kunnen worden  
weggenomen. Ook deze aanpak voorziet  
in de wensen die bij De Key leven.”

Ze verhullen tevens dat de bomen in een  
verhoogde substraatlaag zijn geplant.
“Bij De Key hebben we al langer ervaring met 
complexe daktuinen”, zegt De Waal. “Maar tot  
de Kameleon hadden we nog nooit een sluitende  
garantie kunnen krijgen op het complete 
 dakbedekkingspakket. De garantie werd verdeeld 
over de dakbedekking enerzijds en het dakgroen 
anderzijds. Dat is lastig bij eventuele lekkage, 
want wie is dan waar verantwoordelijk voor?”
Op basis van deze ervaring heeft De Key gekozen 
voor zekerheid. En is bewust in zee gegaan met 
Van der Tol. “We hebben al eerder met Van der Tol 
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