BLAUW-GROEN RESILIO DAK BEKROOND MET EEN GEDICHT
Om te vieren dat er op een pand in de Indische buurt een innovatief waterbergend
groen dak is aangelegd, wordt er over dit duurzame cadeau aan de stad een gedicht
geschreven door Gershwin Bonevacia (stadsdichter van Amsterdam 2019-2021). Dit
gedicht zal uiteindelijk groots in tekst verschijnen op een van de gevels. Maar eerst
komt de Amsterdamse dichter inspiratie opdoen voor dit muurgedicht tijdens een
feestelijke bijeenkomst in de binnentuin van het complex.
DUURZAAM VERNIEUWEN
Een wooncomplex gelegen aan de Makassarstraat en de Javastraat heeft een gloednieuw
dak gekregen. Op zich niet zo bijzonder, want de zwartgrijze laag op het dak – het
bitumen -, was aan vervanging toe. De vervanging ging alleen een stapje verder. Omdat er
in de wijk ook sprake is van wateroverlast werd niet alleen het bitumen vernieuwd, het
dakoppervlak werd ook blauw-groen gemaakt! Blauw-groene daken zijn daken die water
kunnen bergen. Dat is een manier om wateroverlast tegen te gaan, maar ook droogte.
Daarnaast isoleren ze extra goed en groeit er biodivers groen op, wat weer gezond is voor
onze leefomgeving.
RESILIO
Woningcorporatie de Alliantie kon deze innovatieve renovatie uitvoeren 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 de
Indische Buurt worden er vanuit dit project in nog 4 andere Amsterdamse buurten blauwgroene daken aangelegd. In totaal gaat het om 10.000m2 blauw-groen dak.
ELK BLAUW-GROEN DAK IS EEN FEEST
Elke keer als zo’n blauw-groen dak af is organiseert Rooftop Revolution, een van de
partners van het project, een feestelijke bijeenkomst speciaal voor de bewoners van het
blauw-groene pand. Nu is het tijd om klein feestje te vieren in de Indische buurt. Dat doen
we op dinsdag 27 juli in de binnentuin van het blauw-groene complex.
HET DAK ONTDEKKEN
Deze dinsdagmiddag zal Rooftop Revolution langskomen met de ‘dakfiets’ om uitleg te
geven over de werking van het dak. Omdat dit natuurlijk nieuwsgierigheid opwekt, kunnen
de bewoners hun innovatieve dak ook met eigen ogen gaan ontdekken! Normaal gesproken
is het dak niet toegankelijk, maar om de bewoners een indruk te geven van wat er boven

hun hoofd is gebeurd, kunnen ze onder begeleiding van de Alliantie in kleine groepjes een
exclusief kijkje gaan nemen.

de RESILIO ‘dakfiets’

MUURGEDICHT
Wie ook een kijkje komt nemen is de Amsterdamse stadsdichter Gershwin Bonevacia. Hij
komt langs om inspiratie op te doen voor het muurgedicht dat hij gaat maken. Dat
muurgedicht zal uiteindelijk schitteren op een van de gevels van het pand. Het gedicht zal
naar alle waarschijnlijkheid op 25 september (nationale burendag) worden onthuld.
SUBSIDIE
Ook een blauw-groen dak? Tot 1 augustus kan je hiervoor subsidie aanvragen! Lees meer

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.
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