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Op 34 meter boven het maaiveld laten de dakparken op de 
gebouwen Anton en Gerard een onuitwisbare indruk achter. 
Hier kunnen we ons op grote hoogte terugtrekken in een 
echt berkenbos of tussen uitbundig bloeiende beplanting 
terwijl uitkragende terrassen spectaculair uitzicht bieden op 
Eindhoven. Iets verder op Strijp S, bovenop het Veemgebouw, 
biedt een intieme patiotuin toegang tot unieke dakwoningen. 
Drie daken, drie groene werelden – het begin van een groen 
parklandschap op hoogte.   

opgetild landschap
Strijp S is een voormalig Philips-industrieterrein dat is 
herontwikkeld tot een hoogstedelijk milieu voor wonen, werken 
en recreatie. Het uitgangspunt van de transformatie was om de 
industriële identiteit van de architectuur en stedenbouwkundige 
opzet te behouden. Nieuw is de groene invulling van Strijp 
S met als dragende kracht de Torenallee, een lommerrijke 
flaneerboulevard met platanen ontworpen door West 8. Buro 
Lubbers heeft een plan gemaakt om ook de wereld boven het 
maaiveld te vergroenen. De strategie is om onbenutte ruimten 
op daken en gevels in te richten als groene verblijfs- en 
gebruiksplekken en ook gevels, leidingstraten, hijsbalken en 
trappen te laten begroeien met planten. De begaanbare daken 
zijn gericht op gebruik als tuin, park of plein, en tonen een grote 
diversiteit in inrichting en beplanting. De onbegaanbare daken 
bepalen op hoogte het groene gezicht van Strijp S. Deze daken 
functioneren als wateropvang, fijnsstoffilter en krijgen vogel- 
en vlinderlokkende beplanting. Alle daken samen moeten een 
groen opgetild stadspark vormen. De eerste resultaten van dit 
opgetilde landschap zijn de dakparken op Anton en Gerard. 
Voor het Veemgebouw is het definitief ontwerp gereed.

natuurlijke uitstraling
De gebouwen Anton en Gerard zijn de eerste twee witte 
gebouwen van de Hoge Rug op Strijp S. Deze imposante 
rijksmonumenten, gebouwd tussen 1926 en 1930, vormen 
een opvallende verschijning in de omgeving. Ooit bevond 
zich in deze gebouwen de grootste radiofabriek ter wereld. 
Nu zijn ze getransformeerd tot hippe, woon- en werkplekken 
voor stedelijke creatievelingen. Omdat de gebouwen sowieso 
grondig gerenoveerd werden om geschikt te maken voor 
bewoning en hun bouwkundige constructies werden versterkt, 
werd het technisch haalbaar om op de parken tuinen te 
realiseren. Zowel de architecten zijn hierbij gebaat – een 
mooi dakpark is de kruin op hun gebouw – als de bewoners. 
Vanwege de monumentenstatus waren buitenruimtes als 
balkons of loggia’s namelijk geen optie.  De dakparken bieden 
de bewoners nu toch een serieus buitenverblijf.
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Wonen onder een stadspark 
In Strijp S wordt in de toekomst gewoond ‘onder een stadspark’. 
Dit betekent dat er op de daken van de gebouwen landschap wordt 
voorzien. Dit kan privaat landschap zijn als daktuinen, buitenruimtes 
of openbaar landschap in de vorm van een park of pleinruimte. Elke 
daktuin is onderdeel van het park, als kijktuin, gebruiksruimte of route. 
Alle daktuinen samen vormen het nieuwe stadspark en dragen bij aan 
het imago van Strijp S: hoogstedelijk wonen onder een stadspark.

Op de daken van SAN en SBP wordt landschap op het dak voorzien. 
Het uitgangspunt is een bijzondere buitenruimte, die op verschillende 
manieren te gebruiken is en kan inspelen op de ontwikkelingen in de 
tijd. De daktuin moet een gewone daktuin overstijgen en bijdragen 
aan het bijzondere imago van Strijp S. Gebouwen en het daklandschap 
moeten op hetzelfde moment in gebruik worden genomen. 

In dit document worden vier plannen uitgelegd om de daken te 
vergroenen. Uitgangspunt is dat de dakparken 15 jaar gebruikt gaan 
worden. Pas in een later stadium wordt bepaald of er nog gebouwd 
wordt op het dak en/of wat het eindbeeld van de daktuin is. 

Deel 1 DOIP daktuin SAN + SBP
Voor zowel SAN als SBP is een daktuin ontworpen, die past bij het 
karakter van het (verbouwde) gebouw. De daktuinen hebben hoge 
beplanting, waardoor er een heel eigen, intieme wereld op het dak 
ontstaat. De ontwerpen zijn uitgewerkt tot het niveau van een 
de nitief inrichtingsplan en worden in het eerste hoofdstuk uitgelegd 
in analyses, schetsen, een plankaart,  referentiebeelden, doorsnedes en 
een maatvaste autocadtekening met pro elen en principedetails. Om 
duurzaam bomen en hoge beplanting op het dak te voorzien, is een 
zware constructie nodig. 

Deel 2 VOIP lichte variant SAN + SBP
Voor beide daken is ook een lichte daktuin bedacht, waarvoor een 
lichtere constructie nodig is. Deze plannen zijn uitgewerkt tot het 
niveau van een voorlopig inrichtingsplan en worden toegelicht in deel 
2. Hier wordt eerst het programma van eisen behandeld met het oog 
op de constructie. Daarna wordt ingegaan op het ontwerp voor het 
dak van SAN en vervolgens op het dak van SBP. 
De ontwerpen worden uitgelegd door een plankaart, referentiebeelden 
en bijschriften en doorsnedes.

Concept Wonen onder een stadspark

onbegaanbare daken
- imagodrager
- wateropvang
-  jnstofopvang
- vogel- en insectentrekkers

begaanbare daken
- afstemmen op functie van het gebouw
- inrichting in overleg met gebruikers, 
architect

onbegaanbare daken = imago
hebben zelfde beplanting

begaanbare daken = gebruik
hebben diversiteit aan beplanting

INLEIDING

Veemgebouw

Anton Gerard
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dakparken anton & Gerard, veem

Het ontwerpconcept was om onder extreem artificiële 
omstandigheden een park met een zo natuurlijk mogelijke 
uitstraling en belevingswaarde te creëren. Daarom is gekozen 
voor pioniersbeplanting en zijn benodigde constructieve 
onderdelen en technische randvoorwaarden - dakopbouw, 
beplantingsbakken, watersysteem - onzichtbaar weggewerkt. 
Bijzondere kwaliteiten zijn optimaal benut: het vrije uitzicht, 
de afwezigheid van verkeer en het dak als zijnde een wereld 
op zichzelf, hoog verheven boven het maaiveld. Het concept 
beoogt de klassieke tegenstelling tussen technologie en natuur 
op te heffen. Het uiteindelijke plan laat zien dat high-tec en 
organische principes met elkaar verbonden kunnen worden 
en elkaar zelfs kunnen versterken. Zelfs in die mate dat je, 
struinend door het berkenbos op Gerard, nauwelijks merkt dat 
je op een dak bent. Alleen het uitzicht verraadt de hoogte. 

multifunctionele, collectieve buitenplekken 
Net zoals hun naamgevers, de Phillips-broers Anton en 
Gerard, tonen de gebouwen onderlinge verschillen en zijn ze 
tegelijkertijd familie. Beide gebouwen zijn door een andere 
architect gerenoveerd (respectievelijk Diederendirrix en Jo 
Coenen) en onderscheiden zich binnen hun familiale eenheid 
door uitstraling en invulling. Dat geldt ook voor de twee 

dakparken die op hun beurt zijn afgestemd op de architectuur. 
In beide gevallen zijn architectuur en dakparken op een 
vanzelfsprekende manier verknoopt. Zo zijn architectonische 
opbouwen (trap, lift, onderhoud, berging) geïntegreerd in 
de dakparken en houdt de architectuur rekening met het 
draagvermogen van de constructie en de toevoer van voeding 
en water. Details en kleuren in de gebouwen komen terug in de 
detaillering van de dakparken. Het karakter van de gebouwen 
en de parken passen zo goed bij elkaar. 

Op beide daken creëert hoge pioniersbeplanting een heel eigen, 
intieme wereld. Ook als een enkele pionier niet goed aanslaat 
als gevolg van zon, vorst of wind, blijft de kwaliteit door de rijke 
aanplant behouden. Meerdere verblijfsplekken zijn ingericht 
voor individueel gebruik of gebruik door groepen. Meubilair 
nodigt uit naar wens en behoefte gebruik te maken van kleine, 
beschutte terrassen in de schaduw of grotere terrassen in de 
zon. Op de plekken met het beste uitzicht over de stad liggen 
uitkragende terrassen. Een pantry, goed leeslicht en toiletten 
maken de parken voor de creatieve, hippe loftbewoners tot een 
tweede huiskamer. Door variatie in plattegrond, beplanting en 
materialisering hebben Anton en Gerard een eigen identiteit. 

Veemgebouw

Anton

Gerard
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dakparken anton & Gerard, veem

ontwerp 2009-2012  |  uitvoering 2012-2013  |  omvang 2500 m2  |  locatie 
Eindhoven  |  opdrachtgever DNC Vastgoedontwikkeling, Woningstichting Trudo  
|   in samenwerking met DiederenDirrix Architecten,  Vrenken Hoen Architecten 

anton: uitbundige bloeiers en hout
De architectuur van Anton heeft een losse opzet in navolging 
van de glooiende luifel aan de Torenallee en de verspreid 
liggende glazen ovale opbouwen op het dak. De opzet van het 
park is hierop geïnspireerd. In het midden van het dak bevindt 
zich een lange ‘bak’ met bloeiende bomen, heesters en vaste 
planten. Samen vormen zij een glooiende, wollige contour. 
De uitbundig bloeiende beplanting contrasteert met de verder 
strakke en spierwitte details van de architectuur. De beplanting 
zorgt voor een heel eigen, natuurlijke sfeer. Op zoveel mogelijk 
momenten in het jaar bloeit het park. De beleving verandert 
door de grote variatie in geuren, kleuren en bloeiwijzes. De tuin 
trekt vlinders aan. Buiten het bloeiende park ligt een kleurrijk 
mossedumdak. Het park is zodanig aangelegd dat er direct na 
aanplant al een aantrekkelijk beeld ontstaat en ze de komende 
vijftien jaar zal uitgroeien tot een weelderige oase.

De bodem van de plantenbak bestaat uit granulaat. De routes 
en terrassen zijn ook hier van donkerder granulaat. Uit het 
middenvak steken strakke houten terrassen waaruit zich 
houten banken vouwen. De terrassen liggen enkele treden 
onder het niveau van het park, net boven het dak. Net als 
bij Gerard ontstaat zo een sterk contrast tussen het besloten 
parkdeel en de strakke terrassen in de openheid. 





Groene daklandschappen op industriële gebouwen

dakparken anton & Gerard, veem

ontwerp 2009-2012  |  uitvoering 2012-2013  |  omvang 2500 m2  |  locatie 
Eindhoven  |  opdrachtgever DNC Vastgoedontwikkeling, Woningstichting Trudo  
|   in samenwerking met Jo Coenen Architecten, Vrenken Hoen Architecten 

Gerard: grafische berken en cortenstaal
De verspreid liggende glazen dakopbouwen op Gerard waren 
aanleiding voor een rationeel opgedeeld daklandschap. De 
rationele opzet is gebaseerd op een lange ‘bak’ in het midden 
van het dak. De bak is gevuld met substraat (50cm) zodat er 
voldoende verticale groeiruimte is voor een berkenbos. De 
grafische uitstraling van de berken sluit aan op de witte tinten 
en de strakke opzet van de architectuur. De bomen zijn in 
veren en heel dicht op elkaar geplant, waardoor ze direct na 
aanplant een bosachtige sfeer geven en de komende jaren ijl 
zullen uitgroeien. 

De berken staan in granulaat met een stoere uitstraling. Iets 
donkerder granulaat markeert routes en terrassen die in het 
bos zijn uitgespaard. Tussen de berken verschijnen varens, 
kruipbrem, kamperfoelie en sterhyacinten. Hun verwildering 
draagt bij aan de natuurlijke sfeer. Hun bloei en herfstkleuren 
geven zo lang mogelijk sierwaarde. 

Uit het berkenbos steken open ruimtes: strakke terrassen 
omzoomd door een groenblijvende, geschoren hulsthaag. De 
formele, uitkragende terrassen met bakken en trappen van 
cortenstaal contrasteren met het besloten, natuurlijke ogende 
bos. Buiten de terrassen en het bos bevindt zich op het dak 
prairiegras. De daktuin heeft een grote gebruikswaarde. In het 
bos bevinden zich intieme zitmogelijkheden tussen de berken 
en de terrassen nabij de dakrand bieden vrij uitzicht over de 
stad. 





Groene daklandschappen op industriële gebouwen

dakparken anton & Gerard, veem

ontwerp 2011-2012  |  uitvoering n.t.b.  |  omvang 730 m2  |  locatie Eindhoven  
|  opdrachtgever DNC Vastgoedontwikkeling, Woningstichting Trudo  |   in 
samenwerking met Caruso St John Architects, Vrenken Hoen Architecten 

veemgebouw: wonen aan een patiotuin
Het Veemgebouw onderscheidt zich van Gerard en Anton. 
Het gebouw is oorspronkelijk van een andere typologie en 
materialisering dan de witte, betonnen apparatenfabrieken. 
Het bakstenen gebouw met zijn afgeronde hoeken diende 
als magazijn voor onder meer radio’s en televisies. Het 
heeft daarom lage verdiepingen en laat weinig licht toe. De 
oorspronkelijke, lagere verdiepingen worden gebruikt voor 
parkeren. In de plint verschijnt een food hall. Om het gebouw 
toch geschikt te maken voor bewoning en de karakteristieke, 
enigszins gesloten gevel te behouden, wordt het dak opgetopt. 
De draagkracht van het Veemgebouw is sterk genoeg om er 
drie bouwlagen op te bouwen: nieuwe wooneenheden en een 
restaurant met spectaculair uitzicht. 

De nieuwe woningen worden gesitueerd rond een binnenhof 
omzoomd door een pad waar alle voordeuren op uit komen. 
Erfscheidingen vormgegeven met haagjes markeren hier de 
private stoepjes bij de woningen. In het binnengebied creëren 
Koelreuterias paniculata een sprookjesachtige sfeer samen 
met de flagstones. Het hof krijgt hiermee een besloten, intieme 
uitstraling. Men zal amper vermoeden zich bovenop een dak 
te bevinden.



anton
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