Rooftop Residency
Een 7-daagse expeditie het dak met als resultaat een verbindende visie
voor het daklandschap van Amstel III.

Rooftop Residency is een initiatief van:

Rooftop Residency
Amstel III vormt een van de grootste stedelijke transformaties van Nederland. De komende
jaren worden hier 15.000 nieuwe woningen gebouwd en verandert dit kantoorgebied in de
wijk van de toekomst. In Amstel III ontstaat er een groot oppervlakte aan platte daken en
dat is voor Amstel III hét moment om na te denken over de potentie die het daklandschap
biedt. Het gebruik van de daken zal de kwaliteit van de woontorens opplussen. Daarnaast
worden er rondom het gebied twee daken in gebruik genomen. Dit biedt voor Amstel III
de mogelijkheid om Amsterdam Zuidoost op de kaart te zetten als eerste, echte dakwijk.
Rooftop Residency biedt een opening om hier gezamenlijk over in gesprek te gaan. Een
architect en een onderzoeker zullen tijdens deze expeditie het daklandschap van Amstel III
verkennen en een gedeelde visie ontwikkelen met behulp van input van alle stakeholders
in het gebied.

In Haarlem is een dak verandert in een restaurant
met een schitterend uitzicht.

1. Dakplannenfabriek &
kansenkaart
Een workshopsessie met stakeholders. We inventariseren welke gezamenlijke visies en
ambities er zijn, welke plannen voor daken er al liggen en welke kansen de verschillende
partijen al zien. Dit mondt uit in een kansenkaart en betrekt de belangrijkste formele
partijen in Amstel III.

Rooftop Revolution en We The City organiseerden
vaker Dakplannenfabrieken voor verschillende
projectontwikkelaars in Amsterdam.

2. Rooftop Residency
Ontwerpend onderzoek aan de hand van de kansenkaart en informatie uit de Dakplannenfabriek.
Het team resideert 24/7 van 21 t/m 28 augustus op de daken van Amstel III en werkt aan een
overkoepelende visie op het daklandschap uitgewerkt in inspirerende beelden. Ze zullen door
middel van de All Rise hoogwerker vervoerd worden naar de deelnemende daken in het gebied.
Op deze daken gaan ze in gesprek gaan met ontwikkelaars, eigenaren, pandgebruikers, maar
ook met ondernemers, creatievelingen en (toekomstige) bewoners van Zuidoost. Met behulp van
deze input creëren ze een visie die aansluit bij de behoeften en wensen van de stakeholders in het
gebied.

Landschapsarchitect Harro de Jong ontwikkelde eerder een
duinlandschap voor het nieuwe wooncomplex ‘Groenmarkt‘ aan
de Marnixstraat in Amsterdam. Hij zal samen met onderzoeker
Martijn Duineveld van de Wageningen Universiteit op de daken
resideren en een visie ontwikkelen.

3. Presentatie
De residentie wordt afgesloten tijdens dakenfestival ROEF. Hier worden de uitgewerkte resultaten
gepresenteerd. Deelnemers aan de Dakplannenfabriek wordt gevraagd te reflecteren op de
kansen die dit biedt voor het gebied Amstel III. Door de presentatie tijdens ROEF worden de
resultaten ook breder gedeeld in de vakgemeenschap en onder relevante stakeholders.

Roef is een jaarlijks terugkerend dakenfestival dat de potentie van
het dak in Amsterdam laat zien!

Resultaat
• Een gedeelde visie op daklandschap van Amstel III, die opties verkent voor een prachtig
en nog leefbaarder stadsdeel.
• Een middel om alle partijen in het gebied collectief na te laten denken over de toekomst
van de wijk.
• Een stunt die de wijk en het stadsdeel op de kaart zet in Amsterdam en de media.
• Een fundament dat de mogelijkheid biedt om verder na te denken over investeringen in
de leefkwaliteit van de wijk.

In Rotterdam is een dak getransformeerd tot groentetuin
en lunchtent!

