Leven

Groendakspecialist
op

daken

Innovatief

Nieuwbouw

Kan het nóg
duurzamer en groener?
Practise what you preach. Dat is waar de
partijen die participeren in Leven op Daken
voor staan. En dat geldt dus ook voor de
nieuwbouw van hoveniersbedrijf Van der Tol.
De nieuwe bedrijfslocatie wordt zeer duurzaam
gebouwd, uiteraard mét vegetatiedak.

Het gezegde mag dan wel adviseren nooit bij een schilder thuis te gaan
kijken naar de kwaliteit van het schilderwerk, maar bij de partners van
Leven op Daken bent u van harte welkom om aan- én binnen te komen.
In tegenstelling tot schilders hebben zij niets te verbergen.
Bij LOD-partner Van der Tol kunt u terecht op drie locaties: het hoofdkantoor in Amsterdam en twee regiokantoren in de provincies Utrecht en
Zuid-Holland. Beide bedrijfslocaties krijgen nieuwbouw. De Utrechtse
vestiging komt in Hollandsche Rading en bestaat uit vernieuwbouw van
een bestaande ruimte. De Zuid-Hollandse vestiging
in Lansingerland bestaat daarentegen uit complete
nieuwbouw, en biedt hierdoor vanuit het oogpunt
van duurzaamheid aanzienlijk meer mogelijkheden.
Mogelijkheden die Van der Tol dan ook met beide
handen aangrijpt.
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De bedrijfslocatie in Lansingerland krijgt een vegetatiedak – in elk ander
geval zou groendakspecialist Van der Tol zich ongeloofwaardig maken –
waarop tevens zonneboilers en zonnecellen worden geplaatst. Om de
belasting van het milieu én de energiekosten verder te drukken,
vindt de verlichting binnen in het pand plaats met energiezuinige
led-lampen. Voorts wordt er nog gekeken naar de haalbaarheid van
toepassing van andere vormen van duurzame energie zoals bodemwarmte
en koudeopslag.

Nieuw en uniek zijn de verticale
sedummatten die dienst doen
als zonwering

De buitenmuren van de nieuwbouw worden voorzien van verticale sedummatten
die dienst doen als zonwering. Deze toepassing is nieuw en uniek voor Nederland!
Ook nieuw zijn de lantaarnpalen om het gebouw die branden op zonne- en windenergie die de paal zelf verzamelt. Uiteraard wordt er ook de nodige aandacht besteed
aan de terreininrichting die samen met het innovatieve en erg groen ogende gebouw
het visitekaartje van het hoveniersbedrijf in Zuid-Holland moet worden.
Om het duurzame plaatje helemaal compleet te maken wordt het hemelwater
opgevangen in ondergrondse containers, waarna het via een intern watercircuit
kan worden gebruikt voor het doorspoelen van de toiletten, het wassen van de
bedrijfswagens en het besproeien van het groendak en 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 practise what you preach en walk the talk.
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