Thema

Spectaculair drielandenpunt
Op zoek naar adembenemende uitzichten? Die vindt u in het uiterste zuidelijke puntje van
Schotland. Maar wees gewaarschuwd: zorg voor voldoende brandstof voor uw auto, want tankstations zijn ver weg in de prachtige natuurgebied. En kijk voor uw kopje koffie vooral niet over
restaurant Gallie Craig heen, want dat verdwijnt volledig in het landschap.
Het waren de ruige kliffen die de eigenaar van het in 2004 gebouwde
restaurant op de naam Gallie Craig brachten. De naam betekent zoveel
als ‘ruwe, ongepolijste steen’. Maar dan wel een ‘steen’ die de Green
Apple Duurzaamheidsprijs heeft gewonnen, de belangrijkste erkenning voor milieubewust ondernemerschap in Groot Brittannië.
Het gebied waar we Gallie Craig vinden, heet Mull of Galloway. Dit
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schiereiland is niet alleen het meest zuidelijke puntje van Schotland,
maar tevens ook het minst bekende stukje Schotland bij toeristen.
Dit laatste overigens volledig onterecht. De natuur is ongerept en
de uitzichten zijn adembenemend. De met korstmossen bedekte
rotsen, de ruige graslanden en de maritieme dophei zijn typisch voor
deze streek. Vanwege de grote verscheidenheid aan – voor een deel
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Buitenland

Schotland

beschermde – planten en dieren is het gebied bestempeld als
natuurreservaat. Een prachtige bijna 200 jaar oude vuurtoren
maakt het plaatje compleet.
Het viel dan ook niet mee om een bouwvergunning te krijgen voor
een restaurant in dit gebied. De initiatiefnemer en zijn architect
vonden echter een slimme oplossing: ze maakten het bouwwerk
min of meer onzichtbaar. Vanwege een 400 m² groot groendak
gaat het restaurant vrijwel geheel op in zijn omgeving. Inmiddels
maken de – beschermde – planten zelfs onderdeel uit van (de dak
van) het gebouw zelf.

Groendaksysteem
Belangrijkste onderdeel van de dakopbouw is het ZinCo groendaksysteem Floradrain FD 40. De 40 millimeter diepe elementen
zijn gevuld met het wat kleiachtige substraat Zincolit dat veel
regenwater kan opslaan en dit via de capillaire werking weer kan
afstaan in tijden van droogte. Want, en dat is opvallend, droog
kan het in dit deel van Schotland zeker ook zijn. Zo droog zelfs,
dat tevens is voorzien in een beregeningsinstallatie. Het hiervoor
benodigde water komt uit het op het dak opgevangen en opgeslagen regenwater. Of, wanneer er onvoldoende voorhanden is, uit

Om in dit
natuurreservaat te
mogen bouwen, is
het gebouw
‘onzichtbaar’
gemaakt

de twintig meter diepe bron in de grond die in regenperiodes wordt
bijgevuld met water vanaf het dak.
Dit innovatieve, prijswinnende concept kan zonder al te veel
problemen gekopieerd worden naar andere plaatsen. Ook plaatsen
die niet zijn aangemerkt als natuurgebied. Met de juiste aanpak en
door gebruikmaking van hulpmiddelen die zich in de praktijk hebben
bewezen, zijn duurzaamheid en biodiversiteit haalbaar bij elk bouwproject waar ook ter wereld. En het is nog mooi ook. Buiten, maar
ook binnen. Genietend van een kopje koffie en/of een hapje heeft u
bij Gallie Craig vanaf zo’n zeventig meter hoogte uitzicht op de Ierse
Zee, Ierland én het eiland Man. U bevindt zich hier dus ook nog eens
op een drielandenpunt. Noem dit alles bij elkaar opgeteld maar eens
niet spectaculair.
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