
tie op touw wordt gezet. 
Zo is in Antwerpen boven een 

industrieel pand de daktuin Pakt 
ontstaan. Het Gentse Rooffood 
verkoopt groenten die op een dak
moestuin van 500 vierkante meter 
boven een bedrijvencentrum ge
teeld zijn.Aan de slachthuizen van 
Anderlecht is zopas boven de 
Foodmet een daktuin van 4.000 
vierkante meter in gebruik geno
men. De groenteveiling van Roese
lare is bovenop een logistiek ge
bouw een dakserre aan het bou
wen. 

'Waarom zouden we ons beper
ken tot platte daken', vraagt Peter 
Vanden Abeele, de pas aangestel
de stadsbouwmeester van Gent 
zich af. 'In Vlaanderen zijn er meer 
zadeldaken. Meestal beperkt een 
ingreep zich dan tot een dakkapel 
of een velux. Een aantal jonge ar
chitecten zijn dat aan het herden
ken. Ze keren de woning bijvoor
beeld om en richten boven de 
woongedeeltes in. Zo zijn ze zeker 
van veel lichtinval.' 

Ophogen 

'Om echt effect te sorteren, is 
het best in de steden te werken -
waar de nood het hoogst is - en op 
grote daken. Ziekenhuizen, uni
versiteitsgebouwen, scholen, en 
supermarkten lenen zich daar 
toe. En waarom zouden we be
staande gebouwen niet gewoon 
ophogen?' 

Dat hebben ze in Frankrijk 
goed begrepen. De 'loi Alur' laat 
toe om verticaal uit te breiden als 
men in ruil een gebouw renoveert. 
Architect Stéphane Malka speelde 
daar op in met zijn 3Box, een lichte 
doos van gerecycleerd staal en 
houten panelen, die op een huis 
wordt gezet. 

Ook in ophogen heeft Rotter
dam (afdeling rode daken) de ba
kens al verzet. De Karel Doorman 
is een realisatie om mee uit te pak
ken. Op een solide sokkel zijn twee 
woontorens van 70 meter toege
voegd, uit licht staal, hout, gips
wanden en glas. Voor Pakhuis
meesteren zijn twee verdiepingen 
van een lifestyle-hotel op een oud 
pakhuis gezet. Op andere daken 
ontstonden hangplekken, dakpar
ken, de rooftopbar Suicide Club, 
tennisvelden en dakdorpen voor 
studenten. En het warenhuis De 
Bijenkorf houdt op tijd en stond 
een evenement op zijn dak. 

Lager dan de buren 

Bij ons realiseerde B2Ai op Park 
Spoor Noord een dakspeelplaats 
op een school. Iets soortgelijks zijn 
Xaveer De Geyter Architects aan 
de Gentse Dokken aan het doen. 
Beide projecten hadden een uitge
breid programma op een beperkte 
ruimte. 

'Vaak is dat de grootste incenti
ve om in de hoogte te gaan', zegt 
Vanden Abeele. 'De omgevende 
grond is niet beschikbaar of hij is 
te duur. Steeds meer bedrijven 
stockeren hun goederen daarom 
in de hoogte. Ophogen is niet al
leen goed om te verdichten, je 
kunt er ook de dakruimte mee va
loriseren. Een dak is geld waard. 
Slimme projectontwikkelaars zoe
ken platte daken die lager zijn dan 
die van de buren. Die mogen ze 
vervolgens even hoog bouwen. De 
meeste bouwpromotoren zweren 
echter nog bij de bouwtypes waar 
ze vertrouwd mee zijn.' 

Het is dus tijd om het bouwen te 
herdenken. De tijd van Peter Koe
lewijn is voorbij. We moeten niet 
van het dak af, we moeten er op. 

De Karel Doorman in Rotterdam. © Ossip van Du1venbode 

B2Ai maakte in Park Spoor Noord een dakspeelplaats. © Darnca Kus 
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Hotel dat huis wil worden 
Familietheater Studio Orka warmt de harten op met '!nuk; 
een magisch sprookje over schuilen en geborgenheid. 

lnuk 
Studio Orka. 
Tot 28 januari op 
tournee. 
***** 

H
et decor is het hoofdperso
nage bij Studio Orka: Phi
lippe Van de Velde en Marti

ne Decroos bouwen hun kinder
theater rond wonderlijke locaties, 
niet zelden verbonden met een 
moeilijk te bereiken doelgroep. Voor 
!nuk ('échte mens' in de eskimotaal 
Inuktitut) vertrok het gezelschap 
van plaatsen waar kinderen met een 
problematische thuissituatie ver
blijven, zoals centra voor bijzondere 
jeugdzorg en asielcentra. Studio 
Orka knoopte een gesprek met hen 
aan en maakte !nuk ter plaatse. 

Het decor is echter geen jeugd
centrum, maar een vervallen hotel 
dat zijn oubolligheid voor charme 
verkoopt. Hotelbaas Carl (Randi De 
Vlieghe) loopt verbitterd te moppe-

ren, terwijl klusjesman Ivan (Tomas 
Pevenage) zijn prille Nederlands op 
de spiegel uitprobeert. Tijdens hevig 
stormweer komen twee verloren 
zielen binnenwaaien: Johan (Steven 
Beersmans), een verkoper van fop
artikelen die zijn auto tot woning 
heeft omgedoopt, en Nina (Ilse de 
Koe), een meisje dat van instelling 
naar pleeggezin strompelt. Carl 
geeft nauwelijks gehoor aan hun 
roep om tijdelijk onderdak. 

Als familietheater is het tragiko
mische universum van Studio Orka 
al een tijdje onovertroffen. !nuk, ge
stuwd door aanstekelijk acteerspel, 
kondigt zich aan als een sluimerend 
drama verpakt in hilarische, soms 
getelefoneerde slapstick. Maar de 
werkelijke magie neemt het hotel 
pas na halfweg over, als er ook een 
warm huis in blijkt te schuilen. Dan 
volgen de visuele vondsten elkaar in 
sneltempo op. Dan is er hoop en 
ontroering, dansen de lusters, wordt 
er gedronken en gewalst. 

Hoeveel nestwarmte heeft ie
mand nodig om een échte mens te 
zijn? !nuk toont de verlangens van 
'geplaatste' jongeren in een univer
seel sprookje. Het is warm, diep
menselijk theater dat luidop wil 
dromen. En wij dromen mee. 

'lnuk· speelt zich af in een oubollig hotel. © Ph1le Deprez GILLES MICHIELS 
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