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Groen,
groener,
groenst
De oogst aan innoverende groenprojecten

Aan de Danzigerkade op de kop van de voor
malige Amsterdamse Houthavens staan sinds 
de herinrichting van het gebied acht kantoor
gebouwen op en rond een daktuin van 8.500 
m2. Naast twee hotels zijn hier met name 
modemerken gevestigd. De invulling van het 
havenhoofd laat zich misschien wel het beste 
beschrijven als de voorkant van een schip, 
waarbij de romp bestaat uit een 15 tot 20 meter 
brede aarden wal met daartussen een stuk 
scheepsruim dat in dit geval wordt ingevuld 
als een 8.500 m2 grote parkeergarage. Het “dek” 
daarboven bestaat, met de dikte van de romp 
meegerekend, uit zo’n 15.000 m2 openbare 
ruimte op maaiveldniveau. Dat is inclusief de 
genoemde daktuin.

Daktuin kantoorgebouwen Amsterdam

Opdrachtgever: Dames2
Contactpersoon opdrachtgever: 
Lies Schaberg, 
+31 (0)6 302 309 96, lies@dames2.nl
Architect: Sander Singor
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In de Utrechtse wijk Leeuwensteyn, tussen de 
Tweede Muntmeesterlaan en het Oeverpark, 
bouwt de Klaassen Groep 45 duurzame 
stadwoningen. De binnenendaktuin wordt 
gerealiseerd door groenvoorziener Van de Bijl 
& Heierman.

De woningen liggen in een gesloten bouwblok 
met in het midden een binnentuin die even
eens een daktuin is. Onder de opbouw van de 
daktuin wordt het hemelwater opgevangen en 
vertraagd afgevloeid naar de binnentuin. 
Dit voorkomt overlast in de omgeving en 
vermindert de druk op het riool.

Hernieuwbare producten
Het hele project wordt uitgevoerd met 
circulaire en hernieuwbare producten. 
De binnentuin en daktuin worden gekenmerkt 
door het gebruik van natuurlijke materialen, 
zoals bij en vlinderlokkende beplanting. 
De vele meerstammige bomen bieden schuil
gelegenheid voor vogels.

De bewoners kunnen in hun privétuin en in de 
gemeenschappelijk binnentuin ontsnappen aan 
de drukte van de stad. De tuin is voorzien van 
niveauverschillen, trappen en speelgelegen
heden in de vorm van een glijbaan, stapel
ementen en trappetjes.

Afgelopen jaar realiseerde T&G Terrein en 
Groenvoorziening in opdracht van Ipse de 
Bruggen, een van de grootste zorgverleners in 
ZuidHolland, de inrichting van een nieuwbouw
terrein in Zwammerdam.

Het bedrijf voert al jaren onderhoud en aanleg
werkzaamheden uit voor de zorgverlener. 
Op het terrein, dat pakweg twee hectare groot 
is, zijn vier paviljoenen gebouwd. Rondom die 
paviljoenen zijn door T&G diverse werkzaam
heden uitgevoerd, waaronder het aanbrengen 
van asfaltwegen, klinkerpaden, groenvoor
ziening, verlichting en terreinmeubilair. Ook zijn 
er er aanpassingen uitgevoerd aan het riolerings

stelsel. De aanwezigheid van een aardwarmte
installatie was daarbij een extra uitdaging.
Tijdelijke ingangen
De start van het werk eind augustus liep licht 
vertraging op, waardoor de planning al snel werd 
omgegooid. De opgelopen vertraging zou er 
voor zorgen dat de toekomstige bewoners niet 
op tijd konden inhuizen. Om dit te voorkomen 
zijn er door T&G tijdelijke ingangen gecreëerd 
en werd de planning aangepast. Op die manier 
kon er om bouwwerkzaamheden heen worden 
gewerkt. Alles om te zorgen dat verhuizers en 
familieleden de panden gewoon konden 
betreden op door hen aangegeven data.

PROJECTEN

Opdrachtgever: Ipse de Brugge
Aannemer: T&G Terrein en Groenvoorziening, T&G Groep
Contactpersoon aannemer: George van Lit, Lit@teng.nl

Opdrachtgever: KlaassenGroep
Aannemer: v.d. Bijl & Heierman b.v. 
Contactpersoon aannemer: Kees Lindner, 
Kees@vdbh.nl

Twee hectare nieuwbouw voor 
Zuid-Hollandse zorgverlener

Gezamenlijke dak-en-binnentuin in voor Utrechtse woningen
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Renovatie verzorgingshuistuin in de Pijp 
In de jaren ’80 werd d’Oude Raai opgericht als 
verzorgingshuis voor ouderen in De Pijp. 
Omdat ouderen tegenwoordig zo lang als 
mogelijk zelfstandig wonen, werd het nood
zakelijk om het gebouw te renoveren. Bij deze 
renovatie hoorde ook de vernieuwing van de tuin. 

De tuin werd ontworpen door Copijn Land
schaps architecten in opdracht van Dura Vermeer. 
Het doel van de tuin was bij te dragen aan een 
gezonde leefomgeving: het moest een tuin  

worden die ontmoeting stimuleert, stressverla
gend werkt en geschikt is voor dementerenden. 

Rustgevend geheel 
Doordat het ontwerpproces met medewerkers, 
bewoners en aanwonenden werd doorlopen, 
wist Copijn ervoor te zorgen dat het uiteindelijke 
ontwerp aan alle eisen voldoet. De tuin bestaat 
uit twee delen die onder meer middels beplan
ting tot een geheel samensmelten. Het ene deel 
heeft kleurrijke beplanting, terwijl aan de andere 
kant staan rust en bezinning centraal staan. 

In november 2020 werd de tuin aangelegd door 
Copijn Groenaanleg en beheer. Sinds januari 2021 
zijn de bewoners en medewerkers terugverhuisd. 
De tuin is nu een uitnodigende plek waar mensen 
graag verblijven. Er is een open verbinding gecre
eerd met de achtergelegen kinder boerderij wat 
de band met de buurt versterkt.

PROJECTEN

Voor de herontwikkeling van het terrein rondom 
gebouw de Hogekamp van de Universiteit Twente 
heeft Lola Lanscape Architects de herinrichting van het 
Hogekampplein ontworpen. Dit uit de jaren ’70 stammen
de bouwwerk is gerenoveerd als hotel en studentenhuis
vesting voor de universiteit.

Het terrein er omheen is door Lola samen met ingenieurs
bureau Waalpartners, NTP en de Universiteit Twente (UT) 
herontwikkeld tot een natuurinclusief landschap met een 
actief en duurzaam plein.

Actief gebruik
Aan beide kopse kanten van het Hogekampplein staat een 
blauwe tribune. Deze zijn zo ontworpen dat studenten er 
kunnen samenkomen, sporten en evenementen kunnen 
organiseren. Vanaf de tribunes is het plein te overzien.  
Aan de buitenzijdes is beplanting opgenomen. 
De kenmerkende blauwe kleur komt terug in de  
balustrades van de Hogekamp. Voor het plein zijn er ver
plaatsbare betonnen blokken ontworpen, die ook actief 
gebruikt kunnen worden. Een deel hiervan is voorzien van 
houten leuningen en blauwe tafeltjes. 

Tuinen en vijvers
Het vernieuwede Hoogekampplein is door Lola omringd 
met weelderig beplante tuinen, bedoeld om rustig in te 
zitten. De tuinen zijn georganiseerd in een raster en heb
ben informele paadjes, vijvers, en bankjes. De tuinen zijn 
ook nuttig als leefomgeving voor insecten en zijn daarom 
rijkelijk beplant met 8.850 m² vaste planten en 130 nieuwe 
bomen. Via de vijvers en een getrapte watertuin worden 
hemelwater en het water in de naastgelegen plas  
gecirculeerd en gefilterd. 

Opdrachtgever: Dura Vermeer
Aannemer: Copijn Landschapsarchitecten 
(https://www.stadengroen.nl/gip/2891/copijn) 
Contactpersoon aannemer: Sander Rombout, teamleider en landschaps architect, 
+31 30 26 44 333,  landschapsarchitecten@copijn.nl 

Oppervlakte totaal: 24 ha
Uitvoeringsbudget: 2.5 miljoen Euro
Opdrachtgever: Universiteit Twente 
Architect: LOLA Landscape Architects
Ingenieur: Ingenieursbureau Waalpartners
Aannemer: NTP
Beplanting: Griffioen Wassenaar en Farwick Groenspecialisten

Herontwikkeling Hogekamplein 
Universiteit Twente

Een tuin die bijdraagt aan een gezonde leefomgeving

BE SOCIAL 
Scan, lees & deel!


