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Nieuwbouw

Beeldentuin museum
Singer Laren geopend

Singer Laren verbindt als museum én theater verschillende kunsten 
aan elkaar onder één dak. Het theater verkeerde echter in slechte 
staat en behoefde renovatie. Besloten werd tot nieuwbouw mét 
een groendak. Ook de tuin op maaiveldniveau zou opnieuw worden 
ingericht. Beide tuinen zijn evenals de horeca en de museumwinkel 
vrij toegankelijk. Museumdirecteur Evert van Os hierover: ‘We willen 
laagdrempelig zijn en dat ook uitstralen. De gedachte hierachter is dat 
mensen die dat anders niet zo snel zouden doen, wanneer ze eenmaal 
binnen zijn geïnspireerd raken en misschien wel een kaartje willen 
kopen voor ons museum of theater.’
Overigens heeft Singer Laren tegenwoordig feitelijk twee daktuinen. 

Theater en museum

Beeldendaktuin

De openbaar toegankelijke beeldentuin van Singer Laren is onlangs feestelijk geopend met een 

expositie die in het teken staat van de tuin. De beeldentuin zelf is, net als de daktuin, ontworpen 

door de beroemde landschapsarchitect Piet Oudolf. De tuinen zijn aangelegd door de Leven op 

Daken-partners Mastum Daksystemen en Van der Tol Hoveniers.

op forse wateroverlast een jaar eerder. Dat schrijft voor dat percee-
leigenaren het hemelwater op eigen terrein dienen te verwerken. Dit 
geldt óók voor particulieren en óók voor bestaande bebouwing. De 
verordening voorziet zelfs in juridische mogelijkheden om wie niet 
meewerkt alsnog te kunnen dwingen.
Leven op Daken vent de waterterughoudende werking van groendaken 
graag uit. De dakopbouw van Leven op Daken – bestaande uit een twee 
keer verkleefde waterdichte onderlaag met daarop respectievelijk een 
water bufferend element, een systeemfilter en substraat – kan heel 
veel regenwater vasthouden. Een eventueel overschot aan regenwater 
dat niet kan worden gebufferd, wordt afgevoerd naar infiltratiekratten 
onder het gazon in de beeldentuin. Die fungeren als loze ruimtes die 
gedurende langere tijd het hemelwater kunnen bufferen. Van hieruit 
sijpelt het water vervolgens langzaam in de grond weg.
Wanneer iedereen in Laren het net zoals Singer Laren zou aanpakken, 
heeft de gemeente straks weinig of zelfs helemaal geen problemen 
meer met overstromingen.

Het tweede ‘dak’ ligt op een ondergrondse tunnel onder de bestaande 
beeldentuin op maaiveldniveau achter het museum en theater. De 
tunnel wordt door het personeel gebruikt voor onder andere de 
ontsluiting van het kunstendepot en de aan- en afvoer van producten 
voor de horeca. Van Os: ‘Tot voor kort gebeurde dit allemaal via 
ruimten waar ook het publiek zich bevindt. Dat kon een beetje 
rommelig ogen.’

Afkoppeling
De daktuinen bieden een oplossing voor het Beleids- en Actieplan 
Wateroverlast dat de gemeente Laren in 2016 afkondigde in reactie 


