Leven

Omslagartikel
op

daken

Sport, spel, recreatie

Thema: spelen op daken

Spelen, sporten
en recreëren op
het dak? Natuurlijk!
Spelen, sporten en recreëren op daken vraagt feitelijk niet veel meer dan het optillen van alle functies
die ook op maaiveldniveau plaatsvinden. Maar er zijn
beperkingen. Speeltoestellen moeten goed verankerd
kunnen worden. De ondergrond moet in verband met
valgevaar vanaf de speeltoestellen aan bepaalde
vereisten voldoen. En alles moet, zoals dat heet,
‘hufterproof’ zijn. Maar het kan. Heel goed zelfs.
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De noodzaak van multifunctioneel ruimtegebruik is snel uitgelegd. Laten we dat doen aan de hand van een voorbeeld: tot
2030 worden in Amsterdam 50.000 extra woningen gebouwd.
Dat kan in sommige gebieden gepaard gaan met 50 procent
verlies aan woonomgevingsgroen. Hoe dit te compenseren?
Juist, op de daken.
Volgende kwestie. Zo’n beetje alle deskundigen zijn het er over
eens dat de aanwezigheid van groene recreatie- en speelomgevingen van essentieel belang is voor het welbevinden van de
mens in het algemeen en de ontwikkeling van het kind in het
bijzonder. Hoe hier nu mee om te gaan in de steeds compacter
wordende stad? Juist, door de ruimte hiervoor te zoeken op de
daken van gebouwen.
Recreëren, sporten en spelen op daken, daar hebben we het
over. Vooral doen, zal ieder weldenkend mens roepen. Toch
hebben deze vormen van multifunctioneel ruimtegebruik meer
voeten in aarde dan op het eerste gezicht lijkt. Maar om nou te
zeggen dat de hindernissen niet overwonnen kunnen worden,
nee. Diverse deskundigen die al eerder met dit bijltje hebben
gehakt weten precies waar de oplossingen liggen.

Hufterproof

Wat Evers maar wil zeggen: een dakpark vraagt nogal wat voorbereiding. “Een goed ontwerp gaat uit van de eindgebruiker”, zegt
hij. “En die wil nog wel eens spontaan een buurtbarbecue in het
‘park’ organiseren, inclusief partytent waarvoor haringen in de
grond geslagen moeten worden. En dan wil je natuurlijk niet dat
de waterdichte laag van het onderliggende dak wordt vernield.”
Een openbaar groen dak vraagt volgens de Mastum-directeur bij
voorkeur om een isolerende laag van Foamglas, daar bovenop
twee volledig verkleefde waterdichte lagen (waarvan uiteraard
de toplaag wortelwerend is), vervolgens drainage, dan een
filterdoek en daar weer bovenop een substraatlaag. Tot slot
volgt de begroening, zoals gras en andere vegetatie.

De juiste partij
Met alleen de dakbedekkingsadviezen van Evers ben je er echter
nog niet, blijkt uit de woorden van bedrijfsleider Olivier Copijn
van ZinCo, leverancier van systeemtechniek voor gebruiksdaken.
“Voor speeltoestellen gelden eisen wat betreft bijvoorbeeld de
verankering”, zo vult hij de Mastum-directeur aan. Anders

Met een duidelijke link tussen
daktuinen en spelen trek je
een gemêleerd publiek

“Kijk”, zegt Marc Evers, directeur van Mastum
Daksystemen. Hij wijst op een gat in de grond.
Op zich geen vreemd verschijnsel in een park, maar
wel wanneer dat park op het dak van een parkeer
garage ligt.
We zijn in het Rietlandpark in het Amsterdamse
Oostelijke Havengebied om met eigen ogen te
aanschouwen wat Leven op Daken hier heeft gerealiseerd (zie ook
het artikel op pagina 18-19 verderop in dit blad). Evers: “Mensen
– waarschijnlijk kinderen – vinden het zo normaal om in dit park
te recreëren, dat ze niet beseffen dat ze zich op een dak bevinden.
Ze zien het zelfs niet eens. Dat doel hebben we dus bereikt. Maar
als ze door gaan graven komen ze op de dakbedekking uit.”

gezegd: ze moeten goed vast staan. “Dat is gemakkelijker
gezegd dan gedaan wanneer je ook onder die speeltoestellen
een goede drainagelaag wil hebben. En direct vastzetten aan de
dakconstructie wil je niet, omdat dit de kans op lekkage vergroot
Lees verder op de volgende pagina
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Leven

Zwart ontmoet groen
op

daken
Rubriek

Over een vrachtwagen van een paar ton
In de rubriek ‘zwart ontmoet groen’ schrijft Leven
op Daken in elk nummer over de ontmoeting in de
praktijk tussen dakdekkers en degenen die de door

Vervolg van pagina 5

hen voorbereide multifunctionele daken verder
afwerken. Het zijn verhalen uit de praktijk. Na de
en de toestellen verwijderd moeten kunnen worden voor reparatie of
vervanging.”
Toch is ook op het dak veel mogelijk, benadrukt Copijn. Sterker nog: “Je
kunt het zo gek niet bedenken of het kan’, bezweert hij. “Maar dan moet
je de wensen wel aan de juiste partij voorleggen die op dit punt veel
ervaring heeft, die kan terugvallen op een groep deskundigen in de
meest uiteenlopende disciplines en die de juiste strategische partners
met kennis op aanvullende onderdelen heeft.”
Zijn betoog is duidelijk: klop vooral aan bij ZinCo en diens partners
binnen Leven op Daken.

Strategische alliantie
Het voordeel van een dergelijke strategische alliantie blijkt uit een
gesprek met Frans Burg, die deels werkzaam is als onafhankelijk deskundige op het gebied van normen voor speeltoestellen en deels in dienst
van Silphium, de landelijke groenvoorziener voor kantoren en bedrijfsterreinen. Hij smeedt deze beide functies samen tot één overduidelijk
advies: “Kijk verder dan alleen naar wat wel en niet kan met speeltoe-

De voorkeur van velen gaat
uit naar ‘natuurlijk spelen’,
oftewel ‘spelen in het groen’
stellen. Want spelen – ook op daken – is meer dan alleen het toestel.”
Burg is een fervent aanhanger van wat heet ‘natuurlijk spelen’ waarbij
kinderen worden geprikkeld gebruik te maken van natuurlijke elementen,
en niet zozeer van voorgefabriceerde speeltoestellen (zie ook het artikel
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op pagina 8-9 verderop in dit blad). Deze visie vindt ook brede ingang
in de wereld van het multifunctioneel ruimtegebruik, omdat het de
mogelijkheden aanzienlijk vergroot. Ter illustratie: op betontegels
mogen geen klimtoestellen staan hoger dan 60 centimeter. Onder klimtoestellen tot 1 meter moet minimaal gras liggen. En reikt het klimtoestel tot 3 meter, dan vraagt dat om minimaal 30 centimeter houtvezels,
zand, grind, rubber(tegels) of kunstgras (alle conform norm NEN 1177).
Het zijn maar enkele voorbeelden die gelden op maaiveldniveau, maar
ook op het dak. En dat stelt weer eisen aan de constructie, het substraat,
de dakbedekking en ga zo maar door.
“Het Besluit Veiligheid Attractie- en Speeltoestellen legt talloze beperkingen op”, zegt Burg, “maar zegt feitelijk nergens wat volgens de wet
wél veilig wordt geacht. Dat is ter beoordeling van de producent, leverancier, én de eigenaar. En deze laatste is te allen tijde verantwoordelijk
en aansprakelijk. Wat ik maar wil zeggen: laat je goed adviseren, want
grote financiële risico’s kun met zoiets onschuldigs als een speeltuintje
niet lopen. Ook op een dak niet”

Spelen in het groen
Terug naar ‘natuurlijk spelen’. Of zoals Burg het zelf liever noemt:
“Spelen in het groen.” Daar zijn de risico’s aanzienlijk kleiner en de
voordelen groter.
“Mensen zoeken hun eigen weg door een route van groene natuur en
natuurlijke producten zoals boomstammetjes en keien. Ze bepalen ook
zelf waar ze gaan zitten, of de kinderen waar en waarmee ze gaan
spelen. Zo’n omgeving trekt een veel diverser publiek dan een speeltuin
voor de allerjongsten of de leeftijdscategorie net daarboven. Dat leidt
weer tot een meer gemêleerd publiek, meer sociale controle, een omgeving waarin het prettiger in is te vertoeven, en – op daken – uiteindelijk
een duidelijke link tussen daktuinen en spelen. Iedereen blij, wat wil je
nog meer?”

L

vorige te diep geslagen piketpaaltjes ook nu weer
een verslag van een werk dat als basis goed was,
maar toch verkeerd afliep.
Dit verhaal gaat over een vrachtwagen van een paar ton. En
dan bedoelen we een vrachtwagen met een gewicht van een
paar ton die voor een paar ton euro’s schade veroorzaakt.
Leest en huivert!
Het betreft in dit geval een kelderdak met zand en klinkers.
Een kelderdak ook met een flinke omvang. Het ontwerp was
echter geheel overeenkomstig de specificatiebladen van het
Leven op Daken-concept, dus dat kon niet meer fout lopen.
Zou je denken.
Op het kelderdak werden Foamglas isolatieplaten verkleefd met
warme asfalt bitumen 110/30 waarop twee lagen SBS-gemodificeerde dakbanen werden verkleefd, eveneens met warme asfaltbitumen 110/30. Op deze dakbedekking werden vervolgens de
drainagematten EL 202 gelegd met een filterdoek waarop tenslotte
de afwerking met zand en klinkers als bestrating zou komen.
Hoewel in eerste instantie het gehele pakket werd aangeboden
aan de hoofdaannemer van dit werk, dus inclusief de afwerking

Besteed het gehele werk, inclusief
de afwerking, in zijn geheel uit
aan één partij

met zand en klinkers, werd om coördinatiekosten te besparen de
afwerking door de opdrachtgever zelf opgedragen. Uiteraard kan
een opdrachtgever deze beslissing nemen, maar of dat handig
is, is een tweede.
Wij gaven nadrukkelijk aan dat aan de uitvoering toch wel veel
aandacht besteed diende te worden. We hebben zelfs schriftelijk
benadrukt dat het zand met kleine shovels voor het werk uit en
met gebruik van rijplaten diende te worden opgebracht om het
risico van beschadigingen te voorkomen.
De tijdsdruk op dit project was groot. Maar met gemiddeld acht
dakdekkers aan het werk konden we het werk in circa drie weken
klaren. Inclusief, conform de opdracht, het aanbrengen van de
drainageplaten. Onze opdracht was hiermee gereed en nog wel
binnen de gestelde korte uitvoeringstijd. En dus volgende het
traject van opleveren en nogmaals melden dat de vervolgwerkzaamheden toch echt voorzichtig moesten gebeuren.
Iedereen was gewaarschuwd, dachten wij, behalve klaarblijkelijk
de vrachtwagenchauffeur van de aannemer die van de opdrachtgever de opdracht had gekregen om het zand en de klinkers aan
te brengen. Deze reed een paar dagen later met een vrachtwagen vol zand, circa 40 ton, over het systeem. Nu zijn
Foamglas-isolatieplaten zeer sterk, maar er zijn grenzen aan de
toelaatbare belasting. De drainageplaten vervormd en de
Foamglas-isolatieplaten vergruisd en afgescheurd.
Daar sta je dan te kijken bij de insnijdingen, naar hoe groot de
schade is. Verzekeringsmensen erbij, adviseurs, aannemer,
opdrachtgever. Er was helaas maar één conclusie mogelijk: circa
80 procent van het werk moest volledig worden gesloopt tot op
het beton. Het duurde ongeveer drie maanden voordat de verzekeringsmaatschappijen met alle partijen eruit waren wat betreft
schuldvraag en wie er opdraaide voor de schade. Die bedroeg
een paar ton, niet in gewicht maar euro’s.
Als niet bezuinigd was op coördinatiekosten had dit niet
behoeven te gebeuren. De les die hieruit geleerd moet worden:
besteed het gehele werk, inclusief de afwerking, net als bij
daktuinen, in zijn geheel uit aan één partij. Die blijft dan
verantwoordelijk van het begin tot het eind. Dit voorkomt een
hoop stress, frustraties, gezeur tijd en geld.
Cees van Loenen,
technisch directeur Mastum Daksystemen
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