Rooftop Talks & Tour
Op dinsdag 18 juni namen de partners van RESILIO de deelnemers mee in de wereld van de
daken van de toekomst. In het RESILIO project wordt 10.000m2 aan slimme blauw-groene
daken in Amsterdam aangelegd waarbij uitgebreid onderzoek gedaan wordt naar de
toepassing en effectiviteit. Age Niels Holstein, projectleider voor RESILIO bij gemeente
Amsterdam, presenteerde het project en het consortium. Waarom hebben de partners de
handen ineen geslagen? Jan Henk Tigelaar ging in op de urgentie: het regent steeds vaker en
harder in de stad, terwijl het ook heter wordt en natuur minder de ruimte krijgt. Daarom
gaan we het grootste onbenutte oppervlak gebruiken: de daken! Friso Klapwijk van
MetroPolder liet zien hoe de techniek achter de blauw-groene daken werkt, waarna Glen
Bosman van Consolidated vertelde over de selectie en aanleg van de daken. Maar wat zijn
de effecten en voordelen van de blauw-groene daken? De kennis van de deelnemers werd
door Nathalie van Veen van de Vrije Universiteit getest. Tot slot liet Marie Morel van de
Hogeschool van Amsterdam zien hoe bewoners betrokken kunnen en ging op het onderzoek
naar organisatie en beleid. De overige partners en dak eigenaren in het project zijn de
woningcorporaties De Key, de Alliantie en Stadgenoot. Het RESILIO project wordt mede
gefinancierd uit het ERDF fonds van de Europese Unie via het Urban Innovative Actions
programma.
Tijdens de Rooftop Talks werden veel leuke vragen door het publiek gesteld, van bewoners
tot professionals. Vervolgens bezochten we met de Groene Dakentour het zonovergoten
groene dak van NEMO, waar de imkers vertelden over het onderzoek naar de bijenpopulatie.
Bij restaurant Vermeer werden de deelnemers verrast met champagne, amuses en uitleg
door de chef over de dakmoestuin. Onderweg werd nog een woonboot met een groen dak
bezocht en de tour werd afgesloten bij Smartroof 2.0 op het Marineterrein: een écht blauwgroen dak.

