
14 ROOFTOP REVOLUTION

Boven op een complex van studentenwo-

ningen aan het Bijltjespad in Amsterdam 

bevindt zich zo’n blauw-groen dak. Het 

is te bereiken via het trappenhuis en een 

grijze metalen uitklaptrap. Bovenge-

komen kijkt Rosanne Nieuwesteeg van 

stichting Rooftop Revolution verheugd 

om zich heen. Het is weer groener ge-

worden sinds ze hier de laatste keer was. 

‘Nu groeit het echt!’  

Begin dit jaar is het blauw-groene dak 

aangelegd, als onderdeel van het 

RESILIO-project, waar onder meer 

de gemeente Amsterdam, woningbouw-

vereniging Lieven de Key, de Hogeschool 

van Amsterdam en stichting Rooftop 

Revolution aan meewerkten.

Nieuwesteeg: ‘Wij werken vaak samen 

met gemeentes om campagnes te starten 

en met woningcorporaties om vastgoed 

te verbeteren. Dat is nog best lastig want 

bestaand vastgoed is niet altijd geschikt 

om een groen of blauw-groen dak te dra-

gen.’ 

Sinds vorig jaar is in Amsterdam de he-

melwaterverordening van kracht, waarbij 

vereist is dat nieuwbouw het regenwater 

buff ert en vertraagd afvoert. ‘Dan denk 

je al snel aan groene daken, maar het is 

nog niet verplicht om een groen dak te 

hebben...’

Een groen of een blauw-groen dak levert 

volgens Nieuwesteeg ook een bijdrage 

aan de biodiversiteit. ‘Dat is fi jn want die is 

nogal afgenomen de afgelopen jaren. En 

dan die extreme droogte en die extreme 

piekbuien. Een dak als dit helpt om het 

water beter te managen en het geeft ver-

koeling. We haken in op de klimaatadap-

tatie waar iedereen last van heeft.’ 

Het blauw-groene dak aan het Bijltjespad 

heeft een oppervlakte van 1757 m2. In 

totaal is er 12.000 m2 aan blauw-groene 

daken aangelegd in Amsterdam. Die da-

ken staan in verbinding met elkaar via een 

softwaresysteem zodat niet al het water in 

één keer geloosd wordt. Op dit dak gaat 

het om 118.000 liter water: wanneer dat 

tegelijkertijd met het water van een ander 

groot dak geloosd wordt zou het riool 

overstromen. 

Aan de zijkant van het dak zitten de zoge-

heten dakstuwen. ‘Slimme kleppen’, heten 

ze in de volksmond, ze zorgen ervoor dat 

het water bewaard of geloosd wordt. 

Rosanne Nieuwesteeg: ‘Dat laatste wordt 

door het softwaresysteem bepaald aan de 

hand van allerlei factoren als weersvoor-

spellingen en de waterstand van het riool. 

Tof hè?’

Nieuwesteeg gaat door de knieën en pro-

beert een bij op een blauw bloemetje te 

fotograferen met haar mobiel. Zo jammer 

dat dit dak niet toegankelijk is, vindt ze.

Dat vindt ook Daniel Duijnhouwer van 

Lieven de Key. ‘Alle gebouwen in de om-

geving zijn ongeveer even hoog. We heb-

ben een mooi groen dak, maar niemand 

die het ziet. Het is een paradijs voor bijen 

en vlinders.’ 

Er groeien kleine zonnebloemen, paar-

denbloemen, paarse bloemetjes en ver-

schillende soorten klavers. ‘Wat is er nu 

gezaaid en wat is er vanzelf gekomen?’ 

vraagt Duijnhouwer zich hardop af. Daar 

moet hij binnenkort maar eens bij de 

stadsecoloog naar informeren. Het was 

een innovatief project, leerzaam ook, 

zeker in verband met de hemelwaterver-

ordening. ‘Trots?’ Duijnhouwer trekt zijn 

wenkbrauwen op. ‘Nou... ik hou heel erg 

van insecten en er vloog hier net een vlin-

dertje. Daar word ik gelukkig van.’ 

Het dak op

De steden worden steniger, het regent harder en de temperatuur loopt op. Een groen of een blauw-groen 

dak kan helpen met het reguleren van hemelwater en zorgen voor verkoeling. 
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