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Thema: spelen op daken

Uit: Architectuurwandeling Rietlanden
‘Grote foto’s in de gevels tonen het vroegere rangeerterrein en
spoorwegarbeiders, de straten zijn vernoemd naar figuren uit
het havenverleden.’ (…)
‘Dit met kasseien geplaveide schoolplein is het dak van de Piet
Hein tunnel! Het bedekt de uitvalsweg naar de ringweg rond
Amsterdam, midden in een woonwijk. Je hebt dit tunneldak
bijna achteloos bereikt, via een trappetje, langs een intiem
speelplaatsje. Ooit een geraffineerdere entree van een snelweg
in een stad gezien?’ (…)
‘Het Rietlandpark is het stadspark van het Oostelijk Havengebied.
Het is geen wandelpark, maar dankzij anderhalve meer hoge
groenschollen heeft het in de visie van de ontwerpers een
‘groene belevingswaarde’. De groenontwerpers plantten onder
meer Italiaanse populieren die dertig meter hoog kunnen
worden. Ook voetbal-, tennis en basketbalveldjes hebben er een
plek.’ (…)
‘Het Lloydhotel werd in 1920/23 uitgebreid met een ontluizings
- annex quarantainegebouw, waarvan alleen nog de oostvleugel
resteert. Sommige migranten - het Lloydhotel werd voor de
opvang van landverhuizers naar Amerika gebouwd - voldeden
niet aan de strenge gezondheidseisen en moesten naar hun
Steeds vaker kiest men bij
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woon- en kantoortorens verrezen die midden in het park staan.
Het zal al met al niet verbazen dat de Rietlanden een geliefde
plek is om te wonen en werken, maar ook voor mensen die er
een rondwandeling willen maken. Wat begroening, ook al is het
op een dak, in een historisch stadsgebied allemaal niet teweeg
kan brengen.
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Sneeuwpret op het dak in druk Amsterdam
Sommige zaken gaan pas leven nadat je ze met eigen
ogen hebt waargenomen. Neem bijvoorbeeld het speelen gebruiksdak op de Rietlandparkeergarage in het
aan de oostkant en de Borneolaan aan de
zuidkant.
Het Rietlandpark is de groene entree naar
mede door
zowel het Oostelijk Havengebied als de
binnenstad. Het bestaat uit een zestal
verhoogde grasplateaus met ruim tweehonderd bomen, waarbij de wegen en
trams lager gelegen zijn. Het park biedt recreatie- en speelmogelijkheden voor alle leeftijden, waaronder diverse verharde
speelvelden en een speelplaats voor kleinere kinderen. Een
eyecatcher in het park is het hellende speelplein voor jongeren
op het dak van de Piet Heintunnel, dat vooral gebruikt wordt
door de kinderen van de naastgelegen Rietlandschool. Er kunnen
zelfs evenementen worden gehouden.
De bebouwing in de Rietlanden maakt het gebied extra aantrekkelijk voor een bezoek. Hier is een combinatie te zien van oud,
nieuw, wonen, werken, groen, bedrijvigheid en ontspanning.
Het grootste contrast biedt de Oostelijke Handelskade. De
meeste gebouwen die hier staan, zijn rond 1920 gebouwd in
opdracht van rederij Lloyd. Er achter zijn een negental moderne

Amsterdamse Oostelijke Havengebied. Zelfs (of juist?)
in de sneeuw wordt er lustig gespeeld in dit
Leven op Daken gerealiseerde Rietlandpark.
Sneeuwpret in de winter, ander speelplezier in de overige perioden van het
jaar. Het is overduidelijk op deze sneeuwdag begin maart (!). Talloze kinderen
gooien met duidelijk veel plezier sneeuwballen naar elkaar of rollen sneeuwpoppen bijeen. De tafeltennistafel, de voetbalkooi en de overige speeltoestellen liggen er verlaten bij. Die wachten op betere weersomstandigheden,
wanneer ook het gras op dit multifunctionele dak van de parkeergarage weer
onder de sneeuw vandaan tevoorschijn is gekomen.
De Rietlanden is ontworpen als het centrum van het Oostelijk Havengebied en
is met de Piet Heintunnel een belangrijke toegangspoort tot de stad. De
Rietlanden is waarschijnlijk de meest onbekende buurt in het Oostelijk
Havengebied. Dat is eigenlijk vreemd, want het heeft veel voorzieningen en
het gebied ligt centraal. Het ligt ingeklemd tussen de Piet Heinkade en de
Panamalaan aan de westkant, het IJ aan de noordkant, de C. van Eesterenlaan

dan ook de nodige esthetische en
praktische voordelen. Zo is de
ontwerper veel vrijer in toepassing
van kleuren en zijn plantenbakken,
groenstroken, banken e.d. eenvoudig te integreren. Ook bij een
herinrichting blijkt de waarde van
het klinkersysteem: de bestrating
laat zich gemakkelijk verleggen.
Daarnaast zijn leidingen eenvoudig
in het zand-bed te verwerken en
is de waterdichte laag gescheiden
van rij- en parkeervloer. Bovendien
is deze laag relatief gemakkelijk
bereikbaar.
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Een klinkerbestrating ligt het best
®
op het Foamglas Kompaktdak.
Waarom? Ten eerste is er de
enorm hoge druksterkte. Daardoor
®
is het Foamglas Kompaktdak een
stabiele, niet-verende ondergrond
voor de bestrating. Minder onderhoud van de parkeerdakafwerking
is het gevolg, evenals een beperkte dikte van het zandpakket.
®
Ten tweede is het Foamglas
Kompaktdak water- en dampdicht.
De isolatieplaten worden volledig
verkleefd, zowel onderling als op de
ondergrond. Ook de dakbedekkings- Opbouw
klinkera
laag wordt volledig verkleefd. Het
®
Foamglas Kompaktdak geeft een
blijvende waterdichtheid bij een
gelijkblijvende isolatiewaarde.
Ten derde is duurzaam afschot
gemakkelijk te realiseren bij een
compact blijvende dak-opbouw.

Wilt u volledige documentatie over het Foamglas® Kompaktd
(030) 603 52 41 of mailen naar info@foamglas.nl. Ook onze
www.foamglas.nl. Pittsburgh Corning Nederland BV, Marconibaa
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