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- Groene daken en gevels benaderen als landschappen  

- Het groene daklandschap als ‘klimaatmachine’ in de bestaande 
gebouwde omgeving  

Stef Janssen: Dakinnovator, ambassadeur Innovatief Groen 

 
Dromen over de groene dak- en gevellandschappen 

van de 21e eeuw 
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Geerpark als delta van ‘waterslingers’ 
 

- Duurzaam wonen in ‘watertorens’ in Brabants landelijk gebied  

- Daken als nieuwe ‘bron’ van schoon hemelwater 

  -       Groene daken als speerpunt voor duurzaam investeren in 
          energiehuishouding van de gebouwde omgeving in de 21e eeuw       
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Nieuwbouw-ontwikkeling Geerpark 
van waterschroom naar waterrijke wijk 

’ 

 

 slagenlandschap met waterlopen en elzensingels 
/ s 
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Innovatieve opgave: 
Het groene dak als ‘voorbeeld’ 

- Het gebruiksdak  beschouwen als ‘gezonde’ comfort fabriek 

- Het groene dak als proeftuin voor betere match tussen 
bouwkundige engineering en ecological engineering 
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Oerwoud op het dak 

 Een volgroeid bomendak op stadhuis in Sao Paulo Brazilië  

  Bijnaam: Banespinha, Vale de Anhangabau 21 
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‘Canary Warf’ 
Londen 

 
daklandschap op ‘1e maaiveld’ 
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-  koppeling tussen 1e en 2e  maaivelden 
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Innovatieve opgave: 
Het dak als ‘bronmaatregel’ 

- Het dak  beschouwen als watergang met een  ‘stuw’ 

-  Waterbeheer begint op het Nederlands daklandschap 
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Innovaties verbeelden met kanskaarten 

Economie, Ecologie en Energie 

Introductie van waterdaken en verticale watertuinen 
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kans voor introductie van bloemenvelden op daken 
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Park Güell als groene dienst 

kunst + geschiedenis 
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Leren van landschapskunst 

Het ecologisch casco van Marinus Boezem 
( 1978-1996) 
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Nationale broedplaats biodiverse daken 

/ Experimentendak op het in aanbouw zijnde NIOO 

/ de match realiseren tussen bouwkundige engineering en ecologische engineering 
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Ontwikkel microklimaat op daklandlandschappen 

  -     aandacht voor biodiversiteit met ‘bruine daken’      
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Urbane duurzame energiebron 
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Urbane ecologie 

- Experimentendak op het NIOO als ‘catwalk’ van nieuwe vormen van lente 
groen. Uitgaande van de habitat-richtlijn 

- Vertikale tuinen als gereedschap om biodiversiteit te verbeteren 
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Vertikale tuinen en waterhuishouding 
 

 

/ RE Swiss- Munchen 

/ O2- Londen 
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dakspouw maakt multifunctioneel dak mogelijk voor energie- 
en waterhuishouding 

MCH- Westeinde ziekenhuis 
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/ ’  

/ –  innovatief koppelen van 1e en 2e maaiveld 

/ – Dakwater- detaillering betrekken bij de inrichtingsopgave van de openbare ruimte 

/ – het duurzaam gebruik van regenwater voor binnen stedelijk leefcomfort 

 

Proeftuin waterneutraal ‘Kom Zuid’ Rosmalen 
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Innovatieve productdienstcombinaties ‘dakwater’ 

de ‘watervertragende hemelwaterafvoer’ 
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Ontwikkeling landmark Innovatief Groen met FUJIFILM Tilburg 

Waterverdampende groene daken combineren met PV 
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praatplaatje 
A 01 Zinco  SB200

Zinco SB2 0 0

 
Innovatieve product/dienstcombinaties 

functiemenging!! 


