
Rooftop Walk: zeeën aan constructieve 
reserves beschikbaar voor bouwen op 
daken  

De Coolsingel kun je momenteel niet alleen op straatniveau, maar ook op dertig meter hoogte 

oversteken. De 'Rooftop Walk' verbindt prominente Rotterdamse gebouwen tijdelijk via de 

lucht en verandert daken in landschappen. Waarom doen we dat niet vaker en dan permanent, 

vragen betrokken constructeurs zich af. 

 

Duizenden bezoekers maken dagelijks de 600 meter lange dakwandeling over de feloranje 

loper van de Rotterdam Rooftop Walk. De klauterpartij over 444 traptreden begint naast de 

Koopgoot en voert via grote steigerconstructies naar het dak van de Beurs WTC. Vervolgens 

voert een 60 meter lange luchtbrug de wandelaars hoog boven de Coolsingel naar het dak van 

de Bijenkorf en de achtergelegen parkeergarage. 

Dutch Steigers bouwde vanaf de straat twee losse steigertorens op. Die moeten alle stabiliteit 

verzorgen, omdat er geen schroefje mocht in de omliggende monumentale gevels. Een 

torenkraan hees de drie delen van de geprefabriceerde overspanning er ’s nachts bovenop. 

Exact Advies & Engineering was verantwoordelijk voor de constructie van dit werk.  

Op de omliggende daken toont organisator De Rotterdamse Dakendagen  met parkjes, 

waterbergingen, moestuinen, dronevliegveldjes en windmolens wat je allemaal zou kunnen 

boven op gebouwen. “Maar je kunt er natuurlijk ook huizen op bouwen”, zegt constructeur 

Maurice Hermens van Royal HaskoningDHV. “Het is verrassend hoeveel constructieve 

reserves je vindt in dit soort gebouwen. Het Bijenkorf-dak is op veel meer berekend dan wat 

bijkomende sneeuw- en windbelasting. Als je licht bouwt zou je op die 104 bij 100 meter 

makkelijk 50 tweelaagse huizen kwijt moeten kunnen. Met beperkte of misschien zelfs zonder 

extra stabiliteitsvoorzieningen.” 



Volkswagen vol aarde 

Royal HaskoningDHV toetste alle betrokken gebouwconstructies voorafgaand aan de bouw 

van alle steigers op en tussen de daken. Uitgangspunt was nadrukkelijk wat er mogelijk is. 

“Want als je alleen maar de sommen maakt, ontdek je alleen wat niet kan.” Kun je een 

Volkswagen vol aarde met een boom erin op het dak van de parkeergarage zetten? Ja, maar 

het was constructief wel even passen en meten. De voorgespannen plaat waaruit de 

dakconstructie bestaat is berekend op 200 kilo per vierkante meter. Althans, dat zeggen de 

originele berekeningen uit begin jaren zeventig, toen voorspanning nog een noviteit was. 

In werkelijkheid kan de dakconstructie wel 500 kilo per vierkante meter hebben. Dus kon er 

ook nog een flinke moestuin bij. Het dak van de BeursWTC zit lastiger in elkaar: de stalen 

dakplaten kunnen weinig belastingen hebben, net als de gasbetondelen. Maar met de rail voor 

de glazenwasinstallatie die eroverheen loopt konden de constructeurs wel wat. De 

steigerconstructie werd daarop afgesteund, zo dicht mogelijk bij de kolommen. De glooiende 

trap naar beneden, 600 meter verderop, werd feitelijk in de parkeergarage gehangen om de 

belasting over zoveel mogelijk kolommen te spreiden. Constructief is ontzettend veel 

mogelijk, stelt mede-constructeur Theo Simmerman. “Het is een kwestie van slim rekenen en 

ontwerpend denken.”  

Stabiliteit 

Volgens de dakencatalogus’ rotterdamsedakendagen.nl die MVRDV vorig jaar 

uitbracht, en waaraan Hermens meewerkte, ligt in Rotterdam alleen al 18,5 vierkante 

kilometer ongebruikt dakoppervlak. Wat je daarmee kunt? Het boek geeft ruim 130 

voorbeelden, uiteenlopend van tuinen, sportvelden en bungee jump-platforms tot bioscopen 

en evenementenpleinen. Maar je kunt er natuurlijk ook gewoon huizen op zetten. Volgens 

calculaties zouden er op het Rotterdamse dakareaal bijna 60 duizend passen. 

Waarom er zo weinig op daken wordt gebouwd? Koudwatervrees'' 

De berekening gaat ervan uit dat de gebouwen een gewichtstoename van 10 procent aan 

kunnen. Dat is een voorzichtige schatting blijkt uit onderzoek van Royal HaskoningDHV. 

“Als het niet direct op het dak kan, kun je naar de kolommen toe en volstaat dat niet, dan voeg 

je stabiliteit toe”, somt Hermens op. Hij spreekt uit ervaring, als constructeur was hij 

verantwoordelijk voor het optoppen van het voormalige warenhuis van Ter Meulen met liefst 

zestien verdiepingen. Dat gebeurde met een superlicht bouwsysteem van hout en staal – plus 

twee nieuwe stabiliteitskernen.  

Koudwatervrees 

Waarom het nog zo weinig gebeurt? Koudwatervrees, denkt Hermens. “Het is veel 

makkelijker om in een weiland te bouwen, want je moet met veel partijen in gesprek. 

Omgevingsvragen zijn het ingewikkeldst.” Eigenlijk raar, vindt hij, want de 

waardevermeerdering die een groen dak of een spectaculaire optopping geeft is significant. 

Hij ziet een langzame kentering: steeds meer daken van binnenstedelijke nieuwbouwprojecten 

zijn berekend op een of ander vorm van gebruik. Zo heeft koploper Rotterdam al een 

dakboerderij op kantoorgebouw Schieblock, een enorm dakpark op de winkelcomplex 

https://rotterdamsedakendagen.nl/dakencatalogus/


Vierhavenstrip en publiek groen op het gebouw De Groene Kaap. Dat kostte soms best veel 

moeite, constateert Hermens. “Maar het hoeft toch niet altijd makkelijk te zijn om goed te 

zijn?”  

 


