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Verfrissende oplossihgen voor ziedende zomers tussen het beton
Door ïom von der Beek en Moniek Verslegen

in cle stad. lVaar je ÍiÍïË zöe *r: *p ll*t }and heerlijk verk*elende kimjes klnt verwa*hten is h*t in meni$ t:en*um haxlie z*n:er niet uit te

dus r*ekt n:ren n*aÍ *plossingen. ln rieee speciai tw'ee gr*ene initiatriev*n die h*t r.ofilersi: s{*ds}*v*n saJlgeftilffier m*ke:r.

lVit natuurlijk
Wanneerje {dens een tipje Zuid-Spanjeje ogen eens
goed de kost geeft zulje om de paar kilometer hele
witte dolpen tegonkomen. Logiscfu want waar zwart
hitte absorbeert stoot wit het juist af. Wanneer je in
een gebied woont iraaÍ de teÍípeÍatuur gemakkelljk
de veerÍig graden bereikt moetje dus behoorlijk gek

zijn om in een huis met een zwart dakte gaan wonen.
Met deze, nogal voor de hand liggende logic4 zlln
wgtenschappers van New York City tot MelbouÍie
aan het testen geslagen. Ze hopen dat eenwit dak het
energiwerbruik van een aiíco sigrificant omlaagzal
Íralen en zo verkoeling zal bieden en tegelijkertijd het
klimaat een goede dienst zal bewijzen.

Proeftuinen op de Jaarheurs
Afgelopenjaar heeft ook de provincie Utrecht zich aan

een dergelijke proefonderworpen. Op initiatiefvan de
provincie zijn er in totaal vier zogehaen 'proeftuinen'
aangelegd op het dakvan de Jaarbeurs en verschillende
schoolgebouwen in de omgwing. De onderzoekers
gebruiken_versóillende witte coatings om te zien welke
manier van witten het beste resultaaÍ levert. Er wordt
gekeken naar de teÍnperatuursverandering op het dak,
onder de coating en in de ruimtes onder het dak: in de
klaslokalen dus. Geert Jarssen is beleidsmedewerker
monitoring op de afdelingMlieuvan de provincie en
vertelt dat er nog geen bruikbare resultaten zijn. Het
project heeft narnelijk ietwat vertraging opgelopen
waardoor pas zeer recentelijk mee§stemen aangelegd

konden worden. 'Er zijn inmiddels aI wel metingen
binnen, maar die moeten we nog verwerken."

p*tentieel
Janssen is niet op meknaar eenwinnaar die vervolgens
op alle daken gesmeerd zal worden. "De provincie
wil graag de mogelijlÍreden laten zien en op die
manier een stiniulerende werking uitoefenen." De
temperatuurverschillen worden het hele jaar door_
gemeten, want hoewel de absorptie van zwarte daken
in de zomer een nadelige werking heeft pakt dat in
de winter juist positief uit. De waag rijst dan of de

voordelen in eenland als Nederland opwegentegen de
nadelige effecten. Volgers Jarssen is dat waarschijnlijk
wel het geval.

De proef met de witte daken is onderdeel van een
groter plan waarin de provincie tracht tegen 2040
klimaatreutraal te zijn. Daken bieden enormveel
potentieel. Zo heeft ha dak van de Jaarbeurs niet
alleen duizend vierkante meter witte coating maar ook
du2end vierkante meter mosmaten nog eens hetzelfde
oppervlak aan noxite-dakbedekking, een stilstofoxiden-
bindende laag die luchtveronheiniging tegenmoet gaan.

Helaas kunnen de plannen voor een klimaatneutale
provincie komende collegeperiode wat bijgesteld

: wordeÍL maar Janssen verwacht de eerste bruikbare
. resultatenkomende zomer aI. Die kunnen dus sowieso

meegenomen worden in een advies voor een frissere'
en Bchonere provincie. En wellicht zal het in een aantal
klaslokalen komende zomer al goed toeven zijn.

I)*ktuinen op de Zuidas
Als het aanXavier Giesen (mede'eigenaar van
restaurant Bolenius op de Zuidas) lig1, verrijzen er op
de daken van de imposante kantoorgebouwen aan de

ringwegAl0 in de toekomst ookdaktuinen. "fbt nu
toe hebben zich nog geen projectontvrikkelaars gemeld

maar ikverwacht hen in de toekomst wel te kunnen
overtuigen". Giesen en zijn compagnon Luc Kusters
zijn de initiatieftremers van een grote moesfuin op de .

Zuidas. Mdden íxsën de torenfl.ats van glas en belon
hebben zij een groene oÍrse Be--creëerd. i I

*s

Het ondememonde duo loeegvande gemeente-

Amsterdam toestemming om een grote moestuin te
ontwikkelen op braaHiggende bouwgrond. De bouw
van nieuwe kantoren ligt vanwege de financiële crisis
al een tijdje stil. Eerder werd de grond ingezaaid met
mai's en werd er een doolhof verwezenliikt. De mai's is
imiriddels opgegeten doorvier levensechte varkens die
op de Zuidas rondschanelden.
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De moestuinvan Xavier Giesen en Luc Kusters
lcan op veel steun rekenen. Een groep van zo'n acht

l,rijwilligers en buurtbewoners steekt regelmatig de

handen uit de mouwen in de moestuin. Ook heeft
Giesen inmiddels een tuinier in dienst genomen die drie
keer per week aan de slag gaat.

"Inmiddeis hebb&n we 20.000 plantjes in de grond zitten
variërend van bietEn, bloemkool, spitskool, broccoli,
venkel en mini-prei tot diverse specerijen. Veel gasten

in ons restaurant vinden he hartstikke leuk en smaakvol
om gröenten uit onze eigen achtertuin te eten", aldus
Giesen Het restaurant hgt op @n steenrilorp afstand van
de moeshrin vandaiur. De verschillende groenteszijn
vooral terug te vinden in de voorgerechten en lunches

die bij restaurant Bolenius op de kaart staan.

Ondanks wat bureaucratische rompslomp is de
moestuin uiteindelijk binnen een aantal maanden
verwezenlijkt Giesen en Kusters hebben de grond voor
twee jaar in bruiHeen gekregen van stadsdeel Zuid.
'Niet slecht voor een moestuin met waarschijnlijk de

hoogste grondprijs per vierkante meter van Nederland.
Gelukkig zag de gemëente ook in dat hettenein beter
qen bestemming kan hebben dan dat het braak ligt."
De grootste bedreiging voor hetvoortbéstaan van de

moesfuin vormen duiven en vogels.

"We gaan n'u voorzorgsmaatregelen treffen door
sommige gewassen te overspannen omdat ze anders

worden aangevreten. Helaas is dat bij de koolsoorten al
gebeurd." Vanmensen die proletarisch komen winkelen
op de moestuin aan de Zuidas heeft Giesen geen last.

"Er verdwijnt natuurlijk wel eens wat, maar dat mag de

pret niet drukken." I(rut@Aarde
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