
Blauw-groene daken voor Slotermeer 
 
Daken op huizen alleen maar grijs en grauw? Niet in Slotermeer! Na de zomer krijgt een aantal 
woningen in het gebied nieuwe, blauw-groene daken. Niet alleen kleurrijk, ook nog eens 
nuttig. Het dak slaat regenwater op als buffer tussen extreme regenbuien en langdurige 
droogte. Het opgeslagen water voorkomt overbelasting van het riool én laat de plantjes op 
het dak groeien. Dit maakt de stad groener, koeler, klimaatbestendiger en bevordert de 
biodiversiteit. 
 
Een aantal woningen aan het J.F. Berghoefplantsoen en aan de Noordzijde in Nieuw-West heeft 
nieuwe daken nodig. Het bitumen, oftewel de grijze laag op het dak, voldoet niet meer en moet 
vervangen worden. Woningcorporatie Stadgenoot pakt dit innovatief aan en laat blauw-groene 
daken aanleggen. Dit doen zij in het kader van het RESILIO-project, een samenwerking met onder 
andere de gemeente Amsterdam. Het project draagt bij aan een toekomstbestendige en 
klimaatadaptieve stad.  
 
Het nut van blauw-groene daken 
Blauw-groene daken worden op de sociale huurwoningen aangelegd in vier Amsterdamse 
buurten: de Oosterparkbuurt, Indische Buurt, Kattenburg en Slotermeer. Dat is nodig want het 
regent steeds vaker en harder, terwijl het ook heter wordt. Onder de laag van planten op het dak 
wordt extra regenwater opgevangen. Een slimme klep houdt het water vast of loost dit op basis 
van de weersvoorspellingen. Daarmee houden we onze voeten droog en hoofden koel. De daken 
geven ruimte aan nieuwe natuur en dat is goed voor de biodiversiteit in de stad. Zo laten we de 
daken leven!  
 
Ook een blauw-groen dak? Vraag subsidie aan 
Particuliere huiseigenaren, VvE’s, ondernemers (eigenaren van bedrijfspanden) en 
woonbooteigenaren uit alle delen van Amsterdam kunnen meedoen. Er is hiervoor subsidie 
beschikbaar in Amsterdam.  
 
Meer informatie 
Het slimme blauw-groene daken project RESILIO is een samenwerking tussen de gemeente 
Amsterdam, Waternet, MetroPolder Company, Rooftop Revolution, Hogeschool van Amsterdam 
(HvA), Vrije Universiteit Amsterdam (VU), Stadgenoot, de Alliantie en De Key. Het project wordt 
mede gefinancierd uit het ERDF fonds van de Europese Unie via het Urban Innovative Actions 
programma. Wilt u meer lezen over het RESILIO-project? Kijk op www.resilio.amsterdam.  
 

 
 


