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Openlucht winkelcentrum
Het Kanyon Shopping Center

Het eerste openlucht winkelcentrum van Europa is te vinden in
Istanbul. Geen, of in ieder geval weinig daken hier dus, maar de daken
die het complex wel heeft zijn voornamelijk groendaken.
Het is misschien wel de meest prestigieuze shopping mall van het
land, het Kanyon Levent in het Europese deel van Istanbul. Levent
verwijst hier naar het financiële district waarin het luxe complex te
vinden is, en Kanyon is het Turkse woord voor het Engelse Canyon,
wat wij in Nederland doorgaans vertalen met ravijn of kloof. Deze
benaming verwijst weer naar het vier etages hoge winkelgedeelte
waar de bezoeker weliswaar door een deels onoverdekte ‘architectonische kloof’ loopt, maar mét klimaatbeheersingssysteem zodat de
temperatuur zowel ’s zomers als ’s winters aangenaam is.
Kanyon opende zijn deuren in 2006 en was direct al een grote trekker
met zijn 37.500 vierkante meter publieksgedeelte met 160 winkels,
cafés en restaurants, negen bioscoopzalen en een fitnesscentrum. Of
waren het de winkelketens zelf die de aandacht trokken omdat ze met
hun vestiging in Kanyon voor het eerste hun deuren in Turkije hebben
geopend? In ieder geval kan de naar luxe zoekende shopaholic onder
meer terecht bij Calvin Klein, Vakko, So Chic, Gant, Fornarina, Lacoste
en nog heel veel andere grote namen. Hiernaast bestaat het complex
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Turkije

Kanyon
Het Dak

‘De kantoren en appartementen
hebben een prachtig uitzicht
op de golvende groendaken’
uit een dertig verdiepingen tellend kantoorgebouw en een woonblok
van 22 etages hoog met in totaal 179 appartementen. De kantoor- en
leefverdiepingen die boven het winkelgedeelte uittorenen, bieden een
fantastisch uitzicht op de prachtige, golvende groendaken gelegen op de
niet open gedeelten van het winkelcentrum.
De dakopbouw is als volgt samengesteld: bovenop de geïsoleerde en
waterdicht gemaakte dakconstructie is eerst een wortelbeschermfolie
aangebracht. Hier weer bovenop ligt een isoleerbeschermmat SSM 45,
gevolgd door een waterterughoudende drainagelaag Floradrain FD25
afgedekt met een systeemfilter SF. Wat volgt is een speciale substraatlaag
‘heide en lavendel’ van tenminste 20 centimeter dik. Al met al een ideale
ondergrond voor de prachtige laag begroening die hier bovenop kleurrijk
en weelderig tot wasdom is gekomen.
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