
Kansen voor de bovenstad

Kansen voor de bovenstad is de kennisdag van de Rotterdamse Dakendagen.  
Met gastcurator Dirk van Peijpe van De Urbanisten en programma Duurzaam van de 
gemeente Rotterdam hebben we een dag samengesteld met als thema Next Level;  
wat betekent dakgebruik voor de stad en wat is er nodig voor een flinke stap vooruit?

Binnen de kennisdag worden excursies georganiseerd, staan lezingen op het  
programma en worden de deelnemers uitgenodigd voor Dakdates, korte sessies  
in kleine groepen waarbij een specifiek thema uitgediept wordt.

Inleiding en inhoudelijke overwegingen

Gastcurator
Dirk van Peijpe vormt samen met Florian Boer De 

Urbanisten, een innovatief ontwerpbureau voor steden-

bouw en openbare ruimte. Zij staan voor een polytech-

nische benadering van hun vak waarbij technische 

systemen van water, energie en mobiliteit bijdragen aan 

veerkrachtige steden met plezierige plekken voor alle 

stadsbewoners.

Keynote
De komende decennia is er een blijvende toenemende 

ruimtedruk op de stad vanuit diverse invalshoeken; De 

toenemende verstedelijking, klimaatveranderingen, 

behoefte aan groen en de opkomst van technologische 

innovaties plaatsen de stad voor tal van uitdagingen. 

Tijdens de kennisdag Kansen voor de Bovenstad onder-

zoeken we de kansen die daken bieden voor de uitdagin-

gen van de toekomstige stad. 

Ochtendprogramma
Tijdens het ochtendprogramma gaan we op excursie 

naar drie succesvolle dakontwikkelingen. Omdat het 

hebben van ideeën makkelijker is dan ze realiseren, ver-

diepen we ons in de totstandkoming om te zien hoe hun 

conceptontwikkeling, ontwerpproces en realisatie ons 

iets kunnen leren. 

Middagprogramma
In de middag wordt via een rijk aanbod aan dakdates 

aandacht besteed aan diverse thema’s. De kansen liggen 

op de kruispunten van afzonderlijke uitdagingen en oplos-

singen. Het middagprogramma bestaat uit drie delen:

1 Keynote en pitches

2 Dakdates

3 Lezing, prijsuitreiking en borrel

Locatie
De kennisdag Kansen voor de Bovenstad vindt plaats  

op het dak van het Groot Handelsgebouw. Het dak is  

bereikbaar via De Trap van MVRDV, een knipoog naar 

75 jaar wederopbouw van de stad, dat dit jaar wordt 

gevierd met de manifestatie Rotterdam viert de stad!

Na het weekend van de Rotterdamse Dakendagen

wordt de trap weer afgebroken.

10 JUNI 2016



Excursies naar goede voorbeelden van dakgebruik,
vanaf Groot Handelsgebouw, Stationsplein 45
09:30 uur inloop Hal A

10:00 uur start excursies 

Excursie Timmerhuis
Door Léon Wielaard. Léon Wielaard is vastgoedontwikkelaar bij de Gemeente Rotterdam 

en verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het Timmerhuis. 

 

Excursie Station Hofplein
Door Dirko van den Tol & Alexandra Sonnemans. Dirko van den Tol is projectengineer 

bij Binder Daktuinen. Alexandra Sonnemans is ontwerper bij ZUS. 

Excursie Jan Prins en Willibrordschool
Door Frido van Nieuwamerongen (Arconiko) Frido van Nieuwamerongen is een van de 

oprichters van Arconiko Architecten, ontwerpers van de Jan Prins en Willibrordschool, 

winnaar van de Rotterdam Architectuurprijs  2010.

Lunch in het Luchtcafé 
Locatie: dak Groot Handelsgebouw 12:30 - 13:30 uur
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Lezingen, workshops en presentaties
13:00 uur inloop dak Groot Handelsgebouw

13:30 uur start programma o.l.v. Catja Edens

Keynote address
13.30 uur opening in Kriterion

13:40 uur keynote Dirk van Peijpe ‘Next Level’ 

Wat betekent dakgebruik voor de stad en wat is er nodig om een stap vooruit te komen?

13:50 uur pitch Marco Vermeulen, studio Marco Vermeulen, over ultieme mogelijkheden 

van het dak.

14:00 uur Pitch Brigitte Bultinck, Nationaal Groenfonds, over nieuwe investeringsmodel-

len voor duurzame daken.

14:10 uur Pitch Daniel Goedbloed, projectleider Rainproof Amsterdam

14:20 uur Introductie dakdates

Dakdates 1-7
Who’s afraid of red, yellow, green and blue?

14:30 tot 15:00 uur eerste zeven sessies

1 Christoph Maria Ravesloot, Erik Steegman & Annemarie Bor: Nut en noodzaak 

van een Green Deal. Lessen tot nu toe: differentiatie belastingen, waterschade en 

verzekeringen, gebouwlabels en vastgoedwaarde, ecosysteemherstel, ontwikkelen 

mindset. 

2 Daniel Goedbloed (Rainproof Amsterdam): Klimaatadaptieve steden. De lessen van 

werken voor de gemeenten Rotterdam én Amsterdam. Verschillen en overeenkom-

sten. What’s now? What’s new? 

3 Stef Janssen (Dakpark Rotterdam): Het Kadaster van de Bovenstad. In deze sessie 

zal o.l.v. Stef Janssen een manifest worden opgesteld.

4 Timo Hoekstra (Gemeente Rotterdam & Hogeschool Rotterdam): Naar een leidraad 

voor blauwe daken. Blauwe daken nader beschouwd. 

5 Sacha Stolp (gemeente Amsterdam) & Peter Bosch (TNO): Onthulling van hét onaf-

hankelijke webportal voor kennis van multifunctionele daken.

6 Jeroen de Leeuw (Stadschouwburg) i.s.m. Daniëlle Timmer & Marloes Gout 

(gemeente Rotterdam): Seven Square Endeavour. Verduurzaming Schouwburgplein. 

Gezamenlijk opereren om individuele doelen te halen. 

7 Dirk van Peijpe & Florian Boer (De Urbanisten): Het dak van de Hofpleinlijn; hoe trek 

je het los? Van kilometerslange potentie naar een Rotterdamse highline.

Transfer 15:00 - 15:15 uur Lunch in het Luchtcafé
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Dakdates 8-14
Who’s afraid of red, yellow, green and blue?

15:15 tot 15:45 uur tweede zeven sessies

8 Julia Hevenmeyer (Blijstroom): Hoe werkt een zonnecollectief? Obstakels en ervarin-

gen van een zonne-energie start-up.

9 Jasper van Lammeren & Rien de Groot (lg architecten): Kleur bekennen door de 

dakarchitect. Over het dak als focuspunt bij de verbouwingsplannen voor De Heuvel, 

Rotterdam.

10 Carleen Mesters & Kees Bloks (STOWA): Meten = weten. Community of Practice 

monitoring van groenblauwe daken. Wat meten we waar? Hoe leer je van elkaar. Ken-

nisstapeling leidt tot nieuwe inzichten.

11 Annemarie van Hees (Gemeente Rotterdam & Hogeschool Rotterdam): Social 

Resilience op duurzame daken. Hoe zit je duurzame daken in voor het versterken van 

sociale veerkracht in een wijk? 

12 Christoph Maria Ravesloot, Erik Steegman &  

Annemarie Bor: Nut en noodzaak van een Green Deal. Plannen voor de toekomst: 

maatschappelijk verdienmodel, landelijke stimulansen, gemeentelijke regelgeving, 

specifieke labels.

13 Jillian Benders (gemeente Rotterdam), Niels van der Zwan (ERA Contour) & Cor 

Geluk (CULD): Sticks, Carrots & Sermons. Verplichtstellingsonderzoek groene daken: 

verplichten, of juist niet? Era Contour is ontwikkelaar van Little C aan Coolhaven, een 

woningbouwproject met collectieve groene daken.

14 Petra van den Berg (NIOO), Thod Binder (Binder Groenprojecten), Yuri Jones (Eras-

mus MC) & Josine van den Bogaard (GGD): Healing environment en groene gezond-

heid, van curatief naar preventief.
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Programma

Conclusies en aanbevelingen
Locatie: Kriterion

15:45 uur lezing Winy Maas, Tweederopbouw

16:15 uur wrap-up: Dirk van Peijpe: Wat is er nodig om tot het next level te komen?

16:30 uur lezing Paul van de Laar over dakgebruik in Rotterdam

Uitreiking Dakheld 2016 
‘Dakheld’ is een nieuwe Nederlandse prijs voor die persoon of instelling die het meest 

innovatief, verrassend en op een duurzame wijze een zichtbare of onzichtbare bijdrage 

heeft geleverd aan de ontwikkeling van het daklandschap in Nederland.

Borrel
17:00 -18:00 uur

Locatie: Luchtcafé (dak Groot Handelsgebouw)

Deelname
€ 50,00 voor het volledige programma

€ 25,00 voor alleen het middagprogramma & borrel

Voor het ochtendprogramma zijn maximaal 75 plekken beschikbaar.

De excursies in het ochtendprogramma zijn per fiets. Eigen fiets of OV fiets is gewenst. 

Er is een beperkt aantal huurfietsen beschikbaar.

Tickets via rotterdamsedakendagen.nl
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