U P D AT E

G A A N VOOR
GROENER

D a t w e de r uim te
van e en ( pla t) d ak en
e en ge v el o ok k unnen
v er gr o enen , lijken w e
s te e d s b e ter do or te k r ijgen .

Tulp voor energie
Sinds kort worden ze door een
startu p in Rotterdam gemaakt, deze
elegante Flower Turbines (1-6 m)
waarmee je zelf windenergie kunt
opwekken. In de achtertuin of op het
dakterras. Volgens de eerste tests
zijn ze niet alleen mooi, maar ook
stil en effectief.
(f lower t ur bine s .c om/eur ope)

ROOF TOP RE VOLUTION
Esther Wienese houdt
enorm van uitzichten.
Ze schrijft erover in het
Rotterdamse magazine ‘Gers’.
Daarnaast schrijft ze ook over
stadsontwikkeling. Niet zo
vreemd dus, dat ze ook gék is
op daken. Ze maakte er als zelf
benoemd DakenDiva zelfs een boek
over: ‘Het Rotterdamse Dakenboek,
nieuw gebruik van dak en stad’.

D e nieu w s te lich tgew ich t
opbou w sy s temen m aken v r ij wel
elk dak ge s chik t om te ver gr oenen.
Er k unnen bij voor be eld e en
voe dingsbodem en wa ter r e s er voir
in ver wer k t wor den . ( ic op al.nl)
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Wat heb jij met daken?

‘Ik kan echt geraakt worden door wat
mensen met daken kunnen doen. Dat
ze daar een droom werkelijkheid laten
worden. Bijvoorbeeld in mijn boek:
Désiree, die nu midden in de stad een
moestuin heeft. Of Arthur, die vanuit
zijn jacuzzi op zijn dakterras uitzicht
heeft op de Rotterdamse haven. Dit
zijn bijzondere voorbeelddaken, maar
platte daken geven eigenlijk altijd
ruimte voor klein geluk en het is zó
dicht bij huis.’
Hoe is die belangstelling ontstaan?

‘Eigenlijk zijn we pas net begonnen om
deze ‘nieuwe laag’ aan de stad toe te
voegen. Rotterdam loopt daarin voorop. Het is de stad met de meeste platte
daken van Nederland: 18,5 miljoen m2.
Daarvan ligt 1 miljoen m2 in de
binnenstad. Een enorm potentieel.
Nu we met z’n allen meer oog hebben
voor een duurzamere wereld, is het
logisch dat daken nu een grotere rol
krijgen. Ik denk dat de tijd er nu pas

echt rijp voor is. Tot voor kort dachten
mensen gewoon niet echt na over
wat er kan met hun dak. Ja, het moet
beschermen tegen regen en kou. Nu
het klimaat verandert en het vaak te
nat, te droog of te warm is, wordt
duidelijker dat we de daken multifunctioneel moeten inzetten.’
Hoe zit dat in Rotterdam?

‘In Rotterdam moet alle nieuwe
hoogbouw in het centrum twee extra
functies hebben op het dak. Zo maken
we de stad weerbaar en veerkrachtig
voor de toekomst. Dus is een dak
ook: tuin of park, een bufferzone van
regenwater, een plek om duurzame
energie op te wekken of een sociale
ontmoetingsplaats. Dat is beleid van
de gemeente, maar voor particuliere
dakeigenaren geloof ik heilig in
intrinsieke motivatie. Investeren in
een nieuwe badkamer of keuken, dat
vinden we allemaal heel gewoon.
Omdat we daar gelukkig van worden.
Maar extra investeren in je dak? Dan
halen mensen er een rekenmachine bij.
Terwijl, hoe meet je de meerwaarde
van een tuin op je dak, een koeler
huis, bijdragen aan de biodiversiteit
of een extra plek om te ontspannen?
Nu we met z’n allen meer in en om
ons huis zijn, hoop en geloof ik dat de
mensen hun dak ook steeds vaker
gaan zien als een extra woonlaag. Het
is echt tijd voor de rooftop revolution!’
Ook een groen dak? Lees op
pagina 126 hoe je dat aanpakt.

GROEN IS
DE NIEUWE LUXE
Milaan? New York? Nee hoor, Venlo! De totale oppervlakte
aan de groene gevel van dit stadskantoor is meer dan
tweeduizend vierkante meter. Daarmee is het de grootste
groene klimaatgevel van de wereld. Een kwestie van
ambitie en duurzaam denken, met een vleugje inspiratie
uit Milaan. Dit nieuwe stadkantoor zit niet alleen vol met
duurzame tips en tricks, zoals een ‘zonneschoorsteen’ en
een ‘zuurstofkas’ op het dak, het is gebouwd vanuit het
idee dat afval niet bestaat. Alle bouwmaterialen zijn dus
weer te te gebruiken. Intussen is het volop genieten van
al dat groen, buiten, maar zeker ook binnen. (c2cvenlo.nl)
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