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aEGON - DEN HA AG
Het vakmanschap van Donkergroen is veelzijdig als de natuur zelf. Dagelijks zijn onze tuin- en landschapsontwerpers, techneuten, projectleiders, uitvoerders en hoveniers overal in Nederland actief betrokken bij
uiteenlopende groenprojecten. Via onze groencases geven we u hier graag een beeld van.

Groendaken

Opdrachtgever: AEGON
Project: ontwerp en aanleg daktuin

Aanleiding
Waar op hoog niveau vergaderd wordt, moet de verblijfsomgeving eveneens van hoog niveau zijn. AEGON begrijpt het belang van een
inspirerende omgeving voor de productiviteit en het resultaat. Dat met de renovatie van hun Haagse kantoor door Ontwerpgroep Trude
Hooykaas ook buiten de muren werd gekeken is dan ook logisch. OTH heeft Donkergroen gevraagd samen na te denken over het ontwerp
en de aanleg van een daktuin, temidden van Haagse hoogbouw. Een daktuin moet immers niet alleen mooi ogen en functioneel zijn, ook
de onzichtbare techniek moet eveneens tot in detail kloppen. Want wie een dergelijke investering doet, wil er lang van genieten en heeft
geen zin in technische mankementen of onvolkomenheden.

'Vergaderen in een inspirerende
groene omgeving werkt in alle
opzichten beter.'

Ontwerp
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Bijzondere oplossing
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zende hoogbouw aan het oog. Ook is de zichtlijn zo bedacht
dat je blik vanuit de folly keurig wordt geleid naar de groene
weiden in de verte, buiten de hofstad. En om te voorkomen
dat de vlonders door het natte Hollandse weer binnen de
kortste keren glibberig worden, zijn de vlonderplanken voorzien van een veiligheidsgroef gevuld met epoxyhars en een
toplaag van kwartszand. Gratis effect: een mooi accent in het

Vrij spel voor de beleving
Welkom bij Donkergroen, waar het gras groener is. Waar de inspiratie voor het oprapen ligt. Donkergroen is een landelijk werkende
organisatie van creatieve groendenkers en doeners met een vernieuwende kijk op de beleving van de binnen- en buitenruimte.
Dat wil je meemaken.
Donkergroen draait de zaken graag om: we denken niet meteen in termen van planten, bomen, cultuurtechniek, tuinaanleg of
groenonderhoud. Liever zwijgen we eerst en luisteren we naar ‘de wens achter de vraag’ van opdrachtgevers. Een wens die altijd
terug te voeren is op de wijze waarop het ‘groen’ door de gebruiker moet worden beleefd. Ons statement is niet voor niets: vrij
spel voor de beleving. En van daaruit kunnen we alle registers open trekken.

'Als je midden in Den Haag ver
geet dat je op het dak van een
kantoorgebouw in een drukke
stad staat, dan hebben de ont
werpers het goed gedaan!'
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