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Natuurlijke daktuin 
in Rotterdam

Eenvoudig, natuurlijk en met het ongedwongen gevoel van een achtertuin. 
Dit dakterras met subliem uitzicht op de Rotterdamse skyline is de ideale 

plek om op adem te komen en te genieten van warme zomeravonden.
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Net even anders: de schuine loopplank zweeft aan weerskanten een stukje over het grind.

zorgt er ’s avonds voor dat je ziet 
waar je kunt lopen, maar het geeft 
ook een heerlijk sfeertje. Een beetje 
sprookjesachtig.”

Gewicht
Anders dan bij tuinen op de begane 
grond moest er bij het ontwerp en 
de aanleg van de daktuin rekening 
worden gehouden met het gewicht. 
“Zeker omdat het om een wat ouder 
pand gaat, was het de vraag wat 
het dak kan dragen en hoeveel je 
erop kan zetten”, vertelt Foske. “Er 
is door een constructiebureau een 
berekening gemaakt en daar zijn 
we vanuit gegaan. Een dik pakket 
grind is bijvoorbeeld heel zwaar, dus 
hebben we er lavamateriaal onder 
gelegd om op de juiste hoogte te 
komen, want lava is veel lichter in 
gewicht dan grind. In de borders 
hebben we ook eerst een laagje 
lava aangebracht. Daardoor wordt 
het dak minder zwaar belast.” 
De houten vlonderterrassen wegen 

in verhouding niet zoveel en de 
strakke, witte plantenbakken achter 
de loungeset en de ligbedden zijn 
gemaakt van polyester en deels 
gevuld met hydrokorrels, waardoor 
ze relatief  licht in gewicht zijn en ook 
nog eens duurzaam. “De planten-
bakken fungeren gelijk als een soort 
afkadering, zodat je niet van het dak 
valt”, vertelt Foske lachend. Een leuk 
detail: alle benodigde materialen 
voor de tuinaanleg werden vanaf 
de straat af- en aangevoerd met 
behulp van een ladderlift, zodat ze 
niet via de smalle trappetjes in huis 
hoefden.

Grind en vlonders
De keuze voor halfverharding en een 
houten vlonder zat al verwerkt in 
het oorspronkelijke ontwerp. Alleen 
was er toen nog geen exacte keuze 
gemaakt voor een bepaald type 
grind en welk soort vlondermateriaal. 
Foske: “Samen met de opdracht-
gevers hebben we gekozen voor 

gaat. “Natuurlijk zie je dat wel als 
je in de tuin zit”, legt Foske uit. “Je 
kijkt tenslotte uit over de skyline van 
Rotterdam. Maar als je dat even 
wegdenkt, zou het net zo goed een 
tuin op de begane grond kunnen 
zijn. Dat komt onder andere door het 
studiootje, het huisje met puntdak. 
Daarin hebben de bewoners een 
keuken gemaakt, zodat ze er een 
hapje kunnen klaarmaken, dat 
ze vervolgens op het dakterras 
kunnen serveren.”

Sprookjesachtig
Om de rode draad van een natuur-
lijke sfeer te behouden, koos Foske in 
de plantenbakken voor siergrassen. 
“Maar het is natuurlijk ook altijd 
leuk om bloeiende vaste planten te 
hebben als je in de tuin zit”, zegt ze. 
“Om het geheel rustig te houden, 
hebben we bewust niet voor grote 
of felgekleurde bloemen gekozen, 

TUIN 
Dakterras van 14 x 7 m, 
gericht op het westen. 
WONING
Oud herenhuis. 
BEWONERS
Een stel.
WENSEN
•  eenvoudige en natuurlijke 

uitstraling
• privacy
• loungeterras
• ligbedden
• grind
• vlonder

H
et ontwerp voor deze dak-
tuin werd oorspronkelijk 
gemaakt door een ander 
ontwerpbureau, maar de 

bewoners van het oude Rotterdamse 
herenhuis voelden dat hun droom-
dakterras een andere uitstraling 
moest hebben: eenvoudiger, natuur-
lijker en met meer privacy. Met die 
wensen ging tuinontwerpster Foske 
Groenendijk (Groenregie) aan de 
slag. Ze toverde de daktuin van 14 
bij 7 m2 om tot de perfecte plek om 
te ontspannen. “De hoofdlijnen van 
het oorspronkelijke ontwerp met 
het loungeterras en de ligbedden 
zijn bewaard gebleven, maar het 
moest minder druk worden”, vertelt 
ze. “Daarom heb ik het kleurenpalet 
heel rustig en natuurlijk gehouden: 
veel bruin, groen en grijstinten.” 
Ook wilden de opdrachtgevers dat 
je aan de tuin eigenlijk niet meer 
zou zien dat het om een dakterras 

maar juist voor de tinten groen, 
lila en wit.” Enkele planten die om 
die reden werden aangeplant zijn 
Trachelospermum jasminoides 
(Toscaanse jasmijn), Fatsia japonica 
(vingerplant) en Carex  oshimensis 
’Evergeen’. Ook werd er in de border 
in het midden van de daktuin een 
karakteristiek meerstammig boom-
pje geplaatst: een papieresdoorn 
(Acer griseum). 
Omdat het in de zomer heel warm 
kan worden op het dakterras, is een 
automatisch beregeningssysteem 
aangebracht, onder andere in de 
witte plantenbakken. En willen de 
bewoners bepaalde planten of het 
boompje ’s avonds extra aanlichten, 
dan kan dat door middel van de 
nagenoeg onzichtbare lichtspotjes. 
Foske: “Het zijn hele mooie, subtiele 
lampjes die overdag niet opvallen. 
Er zit een soort prikkertje onder die 
spotjes, waardoor je ze makkelijk in 
de grond kunt steken en kunt richten 
in een bepaalde hoek. De belichting 
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Flachkorn. Dat is een platter grind 
dat lekker loopt. Eigenlijk kun je er 
dus met je blote voeten overheen 
lopen zonder dat het pijn doet.” Wat 
betreft de vlonders werd er gekozen 
voor een hardhouten buitenpakket 
dat blind werd gemonteerd. “Dat 
betekent dat je geen enkel schroefje 
ziet. Het is bijna alsof het in een 

Foske Groenendijk
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Planten op 
dit dakterras
•  Acer griseum 

(papieresdoorn)
•  Buxus sempervirens 

- bolvorm
•  Calamagrostis acutiflora 

’Karl Foerster’ (struisgras)
•  Calamintha nepeta 

subsp. nepeta 
(bergsteentijm)

•  Carex morrowii 
’Variegata’ 
(Japanse zegge)

•  Carex oshimensis 
’Ever Green’ (zegge)

•  Fatsia japonica 
(vingerplant)

•  Fothergilla gardenii 
’Mount Airy’ 
(lampenpoetserstruik)

•  Nepeta x faassenii 
’Senior’ (kattenkruid)

•  Pennisetum 
 alopecuroides ’Hameln’ 
(lampenpoetsersgras)

•  Salvia nemorosa 
’Caradonna’ (bossalie)

•  Stipa tenuissima 
(vedergras)

•  Trachelospermum 
 jasminoides 
(Toscaanse jasmijn) 

woonkamer ligt. Het enige verschil 
is dat het in een woonkamer in 
elkaar haakt en dat er hier een klein 
kiertje zit, zodat het hemelwater kan 
weglopen. Het ziet er heel fraai en 
strak uit.” 
De pergola bij de ligbedden werd 
gemaakt van gecoat aluminium. 
“Een heel duurzaam materiaal”, 

zegt Foske. “Bovendien kunnen de 
bewoners op eenvoudige wijze twee 
schaduwdoeken tussen de liggers 
van de pergola spannen.”

Unieke uitstraling
Heel geslaagd vindt Foske de 
border in het midden van de tuin. 
Daar loopt een looppad overheen 

dat is gemaakt van robuuste oude 
wagonplanken. Het geeft de tuin 
een stoere uitstraling, die tegelijker-
tijd past bij de natuurlijke sfeer. Het 
looppad is bewust schuin gelegd. 
“Dat geeft een leuk effect. Het is net 
even anders, unieker. Aan de kopse 
kanten zweeft het looppad, wat het 
een beetje een brugeffect geeft.” 

Maar ook de hoek met de lounge-
bank is een van haar favoriete 
plekjes. “Het is gewoon zo heerlijk 
om daar te zitten. Dan kijk je mooi 
over Rotterdam heen en als je dan 
ook nog een mooie lucht erbij hebt, 
wil je niet meer weg. Een wijntje 
en een blokje kaas erbij en het is 
helemaal goed!”

‘Zeker omdat het 
om een wat ouder 

pand gaat, was het 
de vraag wat het 

dak kan dragen en 
hoeveel je 

erbovenop kan 
zetten.’


