
afb. 15 /  Renée Rooijmans op het dak van de Hofbogen (foto: Vers Beton)
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Impressie dakdorpen Rotterdam
Het Dakdorpen project kreeg voor het eerst vorm bij het Circulair Zuid-Holland Event in 2016, een wedstrijd voor 
innovatieve en duurzame initiatieven. Walden Studio, ontwerpers van het eerste bewoonde Tiny House in Nederland, 
presenteerde destijds voor het eerst het concept dakdorpen.
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Het Dakdorpen collectief
Het dakdorpen-collectief is een multidisciplinair team. Het team bestaat uit zes leden (Wessel de Jong, Sebastiaan 
van Kints, Laurence Ostyn, Renee Rooijmans, Laurens van der Wal en Lena van der Wal), elk met een eigen expertise 
waaronder architectuur, natuurinclusief bouwen, architectuurgeschiedenis, duurzame stedenbouw,stadsantropologie 
en vastgoedontwikkeling. 

Laurence Ostyn

Laurens van der WalRenée Rooijmans

Sebastiaan van Kints

Wessel de Jong Lena van der Wal
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Eerste pilot Zomerhofkwartier 2017
Tijdens de Rotterdamse Dakendagen 2017 vond een eerste pilot plaats. Het tiny house van Jan Willem van der 
Male en Noortje Veerman werd op het het dak van het Gele Gebouw in het Zomerhofkwartier opgehesen. Het hele 
weekend was het dak en het huis toegankelijk voor bezoekers van de Dakendagen.
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Workshop Dakendagen 2018
Tijdens de Rotterdamse Dakendagen 2018 werd een workshop georganiseerd waarin de mogelijkheden 
van Dakdorpen verkend werden samen met geïnteresseerden, stakeholders en experts zoals ontwikkelaars, 
vastgoedeigenaren en bestuursleden van VVE’s. 

Plaatsing Daklab op het Luchtpark Hofbogen
In 2018 werd een tweede pilot opgezet. Renée Rooijmans, stadsantropoloog bij Stipo woonde een jaar lang op het 
Luchtpark de Hofbogen. Zo deed ze belangrijke praktische kennis en ervaring op. Een omgebouwde schaftwagen 
van Walden werd het Luchtpark opgehesen en diende als haar compacte onderkomen. Renee schreef over haar 
bevindingen voor het magazine Roofs.
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Dakscan Dakdokters
In april 2019 kwam Dennis Stroombergen van de Dakdokters langs voor een scan van het dak van een nieuwe 
dak, het dak van de Kroon. Dakdokters zijn een van de partners van Dakdorpen. Ze zijn gespecialiseerd in het 
transformeren we het ongebruikte dakoppervlak naar plekken voor natuurontwikkeling, recreatie, wateropslag en 
voedselproductie.
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Dak van de Kroon
Na een jaar ervaringsonderzoek op het luchtpark Hofbogen verhuist Dakdorpen eind mei 2019 naar het dak van 
de Kroon in Rotterdam West. De Kroon is een bedrijfsverzamelgebouw voor creatieve ondernemers. De organisatie 
faciliteert het onderzoek naar bewonen en vergroenen van het dak met tijd, kennis, contacten en middelen.
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Rotterdamse Dakendagen 2019
Voor de Rotterdamse Dakendagen 2019 realiseerde Dakdorpen een 1:1 model van een dakdorp. Hierdoor werd de 
ruimtelijke impact van kleine woningen op het dak gevisualiseerd.
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Kas op het dak
Voor de Rotterdamse Dakendagen 2019 werden ook twee kassen geplaatst, een kas op het dak van Thornico in het 
centrum en een op het dak van de Kroon. De kas op het dak van de Kroon bleef tot oktober 2019 staan. Dit tijdelijke 
glazen onderkomen laat bezoekers op een bijzondere manier ervaren hoe het is om op een dak te verblijven. De kas 
was tevens het onderkomen voor kunstenaars tijdens de residencies (foto: Frank Hanswijk). 
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Kunstavond: Wessel Klootwijk
In de zomer van 2019 verbleef de Rotterdamse woordkunstenaar Wessel Klootwijk een weekend op het dak van de 
Kroon. Tijdens zijn residency schreef hij nieuw werk, geïnspireerd door de omgeving en blikte hij terug op zijn vroege 
werk. Als afsluiting van zijn residency deelde hij werk tijdens een eerste kunstavond onder de muzikale begeleiding 
van gitarist Elmer Meijers. Naast Wessel en Elmer, was ook werk te horen van musici Santiago Brignardelli en Gaya 
Waska en van spoken-word artiest Ivan Words.
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Media-aandacht
Afgelopen jaren werd er regelmatig over Dakdorpen geschreven en gesproken. Dakdorpen was onder meer te zien 
bij NOS, NU.nl, Vers Beton en Pop Up City naast enkele regionale omroepen. Hierboven een impressie. 
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