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BREDASE BUURMANNEN HELPEN HEEL DE STAD AAN GROEN DAK

Het is de Week van de Groene Tuin. Tijdens deze week worden Nederlanders
gestimuleerd om hun tuinen, balkons en straten te vergroenen en verduurzamen.
Eén van de groene initiatieven komt van Bredanaars Mattijs van Dalen (Green
Revolution) en Thibaud van der Steen (Breda Maakt Mij Blij). Zij slaan de handen ineen
om zoveel mogelijk stadsgenoten in het voorjaar van 2022 aan een groen dak te helpen.

Breda maakt al een tijdje werk van meer groen in de stad. Zo sprak de gemeente zelfs de
ambitie uit dat Breda in 2030 de eerste Europese stad moet zijn die in een groen park ligt.
“Groene daken sluiten hier perfect op aan”, legt hovenier Mattijs van Dalen uit. Zelf heeft hij
al meer dan 400 groene daken aangelegd en voorlopig is hij nog niet klaar. “Wij willen het
iedereen zo makkelijk mogelijk maken om een groen dak aan te schaffen, met een handig
doe-het-zelf pakket en eenvoudige instructievideo’s, waardoor je in een handomdraai je
eigen daktuin bouwt.”

Groen maakt blij!
Om zoveel mogelijk daken in Breda te vergroenen schakelde Mattijs begin dit jaar de hulp in
van zijn buurman Thibaud van Breda Maakt Mij Blij. Die was direct enthousiast: “Ik word
altijd blij als ik een groen dak zie met rondfladderende vlinders en zoemende bijen. Een
groen dak biedt dan ook zoveel voordelen voor onszelf én voor de natuur. Met de kennis en
ervaring van Mattijs en ons bereik, kunnen we samen zorgen voor een groene golf in Breda!”

Week van de Groene Tuin
Dat het initiatief wordt gelanceerd tijdens de Week van de Groene Tuin is geen toeval. Deze
week, die wordt georganiseerd door Milieu Centraal, heeft namelijk als doel om Nederlandse
tuinen te vergroenen. Ambassadeur Lodewijk Hoekstra: “Het is geweldig om te zien dat er
zoveel initiatieven zijn die het doel van deze week ondersteunen. Een groen dak is wat mij
betreft het perfecte voorbeeld van een mooie, maar ook duurzame invulling van je dak.”

Wil jij ook een groen dak?
Je kan kiezen tussen twee varianten: een doe-het-zelf pakket of de aanlegservice van
Mattijs. Ga naar www.bredamaaktmijblij.nl voor meer informatie en meld je aan. De eerste
groene daken worden in het voorjaar van 2022 gerealiseerd.
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