Praktijk

Thema

Vlinderdaktuin

Een BREEAM-Excellent
gecertificeerde idylle
Het nieuwe pand van Nature’s Pride in Maasdijk, de innovatieve specialist in exotische groenten en fruit, onderscheidt zich met een vernieuwende vlinderdaktuin. Het
project is BREEAM-Excellent gecertificeerd, wat betekent
dat het zeer duurzaam is gerealiseerd en na oplevering ook
duurzaam zal blijven functioneren.
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Op elf plaatsen zijn
heuvels gecreëerd met
daarop speciaal
geselecteerde beplanting

Het is niet de eerste, maar wel nog altijd een van de weinige en
daardoor unieke vlinderdaktuinen in Nederland. Eerder al realiseerden
de Leven op Daken-partners Mastum Daksystemen BV en Van der
Tol Hoveniers BV in 2006 (!) een vlinderdaktuin op de campus van
de Universiteit Utrecht. Dat was, net als nu in Maasdijk, ook al in
samenwerking met de Vlinderstichting, die een verbinding zocht in de
doorlopende vlinderroute tussen Utrecht en Amersfoort.
Vaak gaat nieuwbouw ten koste van natuur, maar in zowel Utrecht
als Maasdijk ligt dat anders. In deze gevallen maakt de nieuwbouw
onderdeel uit van nieuwe natuur. Hoe? Nou, door de natuur door te
trekken op de daken van de nieuwbouw.
In Utrecht ontstond hierdoor een kilometers lange zogenoemde florabaan die aantrekkelijk is voor vlinders. In Maasdijk wordt gestreefd
naar een kleurrijker Nederland. Maar de doelstellingen blijven feitelijk
hetzelfde: meer duurzaamheid, meer biodiversiteit en meer natuur om
van te genieten door mensen, dieren én insecten.

Duurzaam
Nature’s Pride in Maasdijk is gespecialiseerd in het importeren, exporteren, rijpen, verpakken en distribueren van exotische groenten en
fruit. De duurzame aanpak van het bedrijf vertaalde zich uiteraard
ook in een duurzame aanpak van het nieuw te bouwen onderkomen.
Gedurende het bouwproces is in nauwe samenwerking tussen Nature’s
Pride, de aannemer, de architect, de Vlinderstichting en daktuinspecialist Van der Tol het idee van een vlinderdaktuin ontstaan. Op basis
van de expertise van de diverse deelnemers is dit idee vervolgens
uitgewerkt tot een concreet project. De uitvoering kwam in handen
van Van der Tol, die overigens ook zorg zal dragen voor het onderhoud
van de vlinderdaktuin.
De totale oppervlakte van het dak op de nieuwbouw omvat ruim

2.000 m² groendak. De basis voor de vlinderdaktuin is extensief
daktuinsubstraat. Een deel van het dak is voorzien van voorgekweekte
sedummatten van daktuinsysteem leverancier ZinCo Benelux. Op elf
plaatsen zijn heuvels gecreëerd met daarop speciaal geselecteerde
beplanting. De combinatie van deze planten zorgt ervoor dat bijen
voedsel hebben en vlinders een leefgebied waarin zij hun gehele
levenscyclus kunnen voltooien.

Kleurrijker Nederland
Het past binnen het bedrijfsbeleid van Nature’s Pride om te streven
naar meer duurzaamheid. Het nieuwbouwproject is dan ook BREEAMExcellent gecertificeerd. Maar de ambities van samenwerkingspartner
de Vlinderstichting gaan verder. Die streeft naar een kleurijker
Nederland. De stichting heeft hierbij ondersteuning gekregen van de
Nationale Postcodeloterij.
Met steun van deze loterij realiseert de Vlinderstichting de komende
jaren verspreid door het land diverse ‘Idylles’. Deze zijn voor mensen
om van te genieten en voor vlinders en bijen om beter te kunnen
overleven. Het project Nature’s Pride wordt dan ook mede mogelijk
gemaakt door financiering vanuit dit project Idylle. Daarnaast hebben
de hoofdaannemer en Van der Tol gezorgd voor de financiering van de
vlinderdaktuin.
De nieuwbouw en de vlinderdaktuin zijn nog maar net opgeleverd.
Maar komende zomer al zullen medewerkers van de Vlinderstichting
gaan onderzoeken welke soorten vlinders en insecten de vlinder
daktuin aantrekt. Deze onderzoeksgegevens worden meegenomen
in het landelijk onderzoek dat jaarlijks door vele vrijwilligers
wordt uitgevoerd. Ter meerdere eer en glorie van de Nederlandse
biodiversiteit.
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