Aanleg eerste groene dak Kwintlaan op 2 maart: kom kijken en laat je informeren!
Bewoonster Annemiek Vos van Kwintlaan 23: “Al jaren willen wij erg graag een groen dak op ons huis. Het
lijkt me een geweldig gezicht: een dak vol bloemen en mossoorten, dat isoleert, goed is voor de biodiversiteit en
zorgt voor een betere waterhuishouding. Daarbij gaat ons bitumen dak ook nog eens twee keer zo lang mee! We
hebben net twee jaar geleden ons dak vernieuwd en dus is dit een heel goed moment om de koe bij de hoorns te
vatten.
Via de groene burgemeester Peter Bootsma kwam ik terecht bij Wouter Banus. Wouter is gespecialiseerd in het
aanleggen van groene daken(www.munusvergroent.nl).
Op een groen dak kun je 30 euro per m2 korting krijgen via gemeentesubsidie. De prijs voor een collectieve actie
via Wouter Banus is: 60 euro m2 inclusief alles. Dat betekent dat de prijs neerkomt op 30 euro de m2 all in! Best
een mooie prijs toch? Wouter komt 2 maart bij ons aan de Kwintlaan 23 het dak leggen. Iedereen uit de buurt is
welkom om te komen kijken.”
Team Groen van Oosterpoort Duurzaam onderneemt initiatieven op het gebied van meer groen in de wijk
(zoals de geveltuintjes in de Blekerslaan) en wil zich ook voor dit doel inzetten.
Heb jij ook belangstelling voor een groen sedumdak op je garage, uitbouw of dak? Er zijn veel voordelen:
betere luchtkwaliteit, verkoeling in de zomer, isolatie in de winter, het houdt je dak goed, minder overlast
voor riool door opvang van regenwater, je huis wordt er meer waard van... en het ziet er erg mooi uit. In
combinatie met zonnepanelen 15% meer rendement en je hebt minder m2 nodig.
Doe je mee? Per woning krijg je een offerte. Informatie over de subsidie staat op de site van gemeente
Groningen: (gemeente.groningen.nl) onder het kopje subsidie-groen-dak-aanvragen.
Voor meer informatie neem dan contact met ons op:
Annemiek Vos, Kwintlaan 23
info@annemiekvos.nl
Joke Wieringa, Blekerslaan 26
jookwieringa@gmail.com
Antoine van Duyn, Blekerslaan 38 a.vanduyn52@ gmail.com
NB. De huurwoningen Blekerslaan en Meeuwerderweg komen helaas niet in aanmerking. De daken van de huizen
zijn te schuin en de daken van de schuurtjes niet stevig genoeg. Maar dat weerhoudt ons er niet van om andere
groenplannen te ontwikkelen. Wij houden je op de hoogte.

Op www.oosterpoortduurzaam.nl kun je lezen wat de werkgroep
Oosterpoort Duurzaam verder doet. Je kunt ons ook volgen op Facebook
of je inschrijven voor de nieuwsbrief: info@oosterpoortduurzaam.nl.
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