Rumour
has it...
Stad, landbouw en natuur met
elkaar verbinden. Dat is wat ik wil.
Daarom ben ik van plan een daktuin in
Tilburg te beginnen. Een dak waarop
groente en fruit worden verbouwd
en bijen gehouden, waar bewoners,
studenten en bezoekers samenkomen
voor hapjes, drankjes en beleving,
en vanwaar zij, liefst via de glijbaan
er vanaf, een stukje inspiratie mee
naar huis nemen in de vorm van bio
bloemen, planten en groene design
accessoires (lees: bloempotten,
bijenhotels en mini kruidenkassen
voor in huis). Een dak dat nieuwsgierig
maakt door een bubbelende mix van
jong, hip, lekkere smaken en een
verrassende programmering.
Een dak dat bijdraagt aan een
klimaatbestendig Tilburg in 2045.
Zodat Tilburg ook dan een gezonde en
leefbare stad zal zijn.

Enthousiast
geworden?

Daktuinen maken
de leefbare stad
van de toekomst

water
energie
gezondheid & welzijn
biodiversiteit
technisch & financieel

Bron: Handreiking Natuurdaken, Green Deal Groene Daken

Tot 4 graden koeler binnen en
2 graden koeler in de omgeving

Verbeterde concentratie, tot
30% minder pijnstillers en één
dag eerder uit ziekenhuis

45% - 70% van de
neerslag verdampt

60 - 150 mm bui, ofwel
60 - 150 liter per m2
water bergen

Bed & breakfast voor
bijen, vogels en vlinders

Tot 26% lagere kosten
voor onderhoud van het dak

4% - 8% waardestijging
van het pand

6% meer energie wanneer
zonnepanelen worden
gecombineerd met groen

200 gram fijnstof
afvangen per m2

Tot 2 kilo groenten
en fruit per m2

Tot 50% minder
riooloverstort

75% energiebesparing
voor airco

3 dB minder geluid
weerkaatst en 10 dB minder
geluid vanuit binnen

Verdubbeling van de
levensduur van het dak

Leefgebied als compensatie
voor bouwprojecten

Volg Rooftop Rumour op social
media en de website en blijf op
de hoogte van alle geruchten.
Via 06 57 39 67 69 of
mirjam@rooftoprumour.nl
ben ik te bereiken voor alle
meedenkers en meedoeners.
Rooftop Rumour
Willem II Straat 49
5038 BD Tilburg
www.rooftoprumour.nl
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