
 

 
 

Zondag kleurt Slotermeer niet oranje, maar blauw-groen!  
  
Binnenkort krijgt een aantal woningen aan het J.F. Berghoefplantsoen en aan de Noordzijde in 
stadsdeel Nieuw-West gloednieuwe daken. Het is nodig om het bitumen, oftewel de grijze laag op 
het dak, te vervangen. Daarnaast kampt de wijk soms met wateroverlast. Daarom pakt 
woningcorporatie Stadgenoot dit onderhoud innovatief aan en laat meteen blauw-groene daken 
aanleggen. Zulke daken isoleren extra goed, kunnen water bergen, en er groeit biodovers groen op. 
De woningcorporatie doet dit in het kader van het RESILIO project, een samenwerking met onder 

andere de gemeente Amsterdam. Dit project draagt bij aan een klimaatadaptieve en 
toekomstbestendige stad. Naast Slotermeer krijgen nog 4 andere Amsterdamse buurten blauw-
groene daken.  
  
Omdat de blauw-groene daken in Slotermeer niet toegankelijk zijn, maar wel nieuwsgierigheid 
opwekt, organiseren Rooftop Revolution en Stadgenoot (partners van het project) samen met The 
Bookstore Project een informatiemiddag en een workshop ‘blauw-groene daken maken’. De 
creatieve middag vindt plaats op zondagmiddag 27 juni (14.00 – 17.00 uur) op het plein voor het van 
Eesterenmuseum. Gewoon met beide benen op de grond.  
 
Buurtgenoten slaan aan het schilderen met blauw-groen op een enorm doek, onder leiding van de 
Amsterdamse beeldend kunstenaar Jeroen Fransen. De kunstenaar inspireert de aanwezigen met 
allerlei voorbeelden van planten die ook op zo’n blauw-groen dak groeien, en iedereen mag zich 
uitleven op een stukje wit. Zo ontstaat er een levend kunstwerk, door en van de buurt.    
 
De creatieve workshop en de infomiddag zijn speciaal georganiseerd voor de bewoners en 
omwonenden van de blauw-groene panden. Zij zijn van harte uitgenodigd om te komen ontdekken 
hoe de daken precies werken en waarom ze goed doen voor de stad. Maar ook andere 
geïnteresseerden die meer willen weten over deze innovatieve daken en de subsidie die hiervoor 
beschikbaar is vanuit de Gemeente Amsterdam, mogen een kijkje komen nemen. 
 
Aanmelden voor de workshop: https://resilio.amsterdam/buurtpagina/slotermeer/. Wil je gewoon 
langskomen voor meer informatie, dat mag! En ook de pers is van harte welkom. Natuurlijk gaat 
alles conform de dan geldende coronaregels.  
 
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. 

 

  
 

Noot voor redactie niet voor publicatie: vragen of meer informatie neem contact op met: 

Pamela Logjes, Rooftop Revolution, pamela@rooftoprevolution.nl, 06 25 13 56 85 
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