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Almere zoekt dakboswachters
Rooftop Revolution gaat samenwerken met de gemeente Almere en de Groene Buur
om de daken van Almere te vergroenen. Want dat levert heel veel op: een langere
levensduur van het dak, wateropslag, verkoeling, meer biodiversiteit én een mooier
uitzicht.

Almere heeft 80 voetbalvelden (540.000m2) aan platte daken (Actueel
Hoogtebestand Nederland, AHN). Een heleboel ruimte dus, die we kunnen benutten
om onze stad nog groener, gezonder, biodiverser en leuker te maken. Wethouder
duurzaamheid Jan Hoek: “Een groen dak zorgt voor verkoeling in de zomer en
isolatie in de winter. Niet alleen de dakeigenaar zelf, maar ook de buurt profiteert
van een groen dak. Een mooier uitzicht, een gezondere leefomgeving en een stad
die beter bestand is tegen extreme weersomstandigheden als hitte en hevige
neerslag.”

Dakboswachters
In Almere beginnen we met kleine daken van bijvoorbeeld een schuur of een
aanbouw. Rooftop Revolution is voor de gemeente Almere op zoek naar
‘dakboswachters’: actieve Almeerse buurtbewoners die hun eigen dak willen
vergroenen én hun buurt willen inspireren om dit samen te doen. We kiezen drie
buurten om mee aan de slag te gaan. Als de dakboswachters zijn geselecteerd,
begeleidt Rooftop Revolution hen bij het enthousiasmeren van hun buurtbewoners.
Hoe méér buurtbewoners er mee doen, hoe goedkoper de aanleg van een groen
dak wordt doordat het materiaal collectief wordt ingekocht.
De gemeente Almere en Rooftop Revolution werken samen met het Groene Buur
netwerk. Een Groene Buur is een groene ambassadeur in iedere wijk van Almere die
zich inzet voor vergroening en het insectvriendelijk maken van de wijk.

Aanmelden
Wil jij dakboswachter worden en je buurt aanmelden? Geef je dan hier op.
Aanmelden kan tot en met 1 december. We kijken bij de aanmeldingen naar het
enthousiasme in de wijk en het aantal geschikte daken.
--------------

Over Rooftop Revolution
De missie van Rooftop Revolution is: elk dak benut. In Nederland ligt meer dan 400
km² plat dak, zo’n 60.000 voetbalvelden. Kansen genoeg dus. Rooftop Revolution
adviseert VvE’s, woningcorporaties, ontwikkelaars en beleggers, maar ook
particulieren over het verduurzamen van daken. Ze ondersteunt overheden in het
formuleren en behalen van hun doelstellingen op het gebied van een
klimaatbestendige stad. En helpt gemeenten die hun inwoners op grootschalige
manier wil mobiliseren om hun dak of het dak waar zij op uitkijken te vergroenen.

Over Groene Buur
Een Groene Buur is een groen ambassadeur in iedere wijk van Almere. Er zijn
inmiddels al meer dan 68 enthousiaste Groene Buren aan de slag. Je herkent ze aan
de groene paal in de voortuin. Wil je zelf Groene Buur worden, geef je dan op!
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