GROENE DAK-OASE IN DE INDISCHE BUURT
‘Hier kom je overal wel een stukje groen tegen, kan je onverwachts stuiten op iets
moois, hier ademt verbinding.’
Een zin uit het gedicht van Amsterdamse stadsdichter Gershwin Bonevacia
waarin hij zijn gevoel over de Indische Buurt beschrijft. Dit gedicht heeft hij
geschreven omdat in deze buurt iets bijzonders is gebeurd. Bovenop een pand
aan de Makassarstraat bloeit namelijk sinds kort een innovatief, groen en
waterbergend dak. Reden voor de woningcorporatie -tevens eigenaar van het
pand- om dit te vieren, onder andere met een gedicht.
10000m2 blauw-groene daken
De aanleg van dit innovatieve dakoppervlak is onderdeel van een project genaamd
RESILIO. Dit project is een samenwerking tussen Waternet, Metropolder, VU, HvA,
Rooftop Revolution, de gemeente Amsterdam en drie woningcorporaties (de Key,
Stadgenoot en de Alliantie). Deze partijen hebben als doel het aanleggen van
10.000m2 blauw-groene daken in Amsterdam. Dat doen ze met steun van een
Europees fonds.
Aanwinst voor de stad
Blauw-groene daken zijn een interessante aanwinst voor de stad. De groene
beplanting op het dak geeft een boost aan de biodiversiteit, isoleert extra en
verkoelt bij zomerse hitte. Het waterbergende vermogen van het dak maakt dat
het bij hevige regenval wateroverlast tegengaat, door een bepaalde hoeveelheid
water vast te houden. In vier verschillende buurten in Amsterdam worden deze
daken aangelegd.
Opleverfeest
Belangrijk doel in dit project is om ook de bewoners van de panden waar de blauwgroene daken komen te betrekken bij deze ontwikkeling. Daarom wordt er door
een aantal partners een opleverfeest georganiseerd. Op zaterdag 25 september
viert woningcorporatie de Alliantie samen met een aantal partners en de bewoners
dat het innovatie blauw-groene dak in de Indische buurt af is. Bewoners van het

pand kunnen een kijkje nemen op het dak, en kunnen vragen stellen over deze
innovatie.
Speciaal gedicht
Ook wordt op deze zaterdag door stadsdichter Gershwin Bonevacia het gedicht
voorgedragen dat hij speciaal voor de buurt heeft geschreven. Het gedicht hangt
aan een van de muren van het pand. Een aantal woorden uit het gedicht wordt op
het pand geschilderd. De bewoners mogen tijdens het feestje bepalen welke
woorden.

Wil je aanwezig zijn voor verslaglegging van de event? Neem dan contact met ons
op!
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.

Meer info: https://resilio.amsterdam/
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

Kijk om je heen,
hier kom je overal wel een stukje groen tegen,
kan je onverwachts stuiten op iets moois,
hier ademt verbinding.
De wisselwerking tussen culturen
is onze eerste bouwsteen.
Hier is liefde: lobi, aşk, amor,
toch spreken wij een universele taal.
Onze buurt is een museum,
een permanente tentoonstelling,
een combinatie van natuur
en stedelijke dynamiek.
Hier leven wij in een wens van het heden,
zonder de wensen van onze toekomstige generaties
in gevaar te brengen.
Van groene daken tot de grond onder onze voeten,
we bestaan in relatie tot elkaar,
zijn duurzaam verbonden.
Wees welkom en kom gauw terug.
Gershwin Bonevacia

