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Neem het
Verre Oosten…
Je kunt als westers land of westerse stad dan wel alle ogen op je gericht krijgen omdat je voorop
loopt met meervoudig ruimtegebruik en groene daken, zoals Duitsland en Chicago, maar dan gaan
de eigenaren van die ogen toch voorbij aan wat er allemaal gebeurt in het Verre Oosten. Met
Singapore als absolute koploper.
Soms zegt één beeld meer dan duizend woorden. In dit geval vertellen
alle hier afgedrukte beelden het complete verhaal. Maar we voegen er
toch nog wat woorden aan toe, om een indruk te geven van de visie
die er achter schuil gaat. En dan komen we uit bij mooie woorden als
‘ruimtetuinen’, ‘ademende architectuur’ en ‘hemelbestormend groen’.
Hoe goed we in de westerse wereld ook bezig zijn met groene daken
en gevels; het kan altijd beter. Chicago bijvoorbeeld mag dan gezien
worden als een mondiale koploper met 51 hectare begroeide daken,
Singapore telt ruim 60 hectare verdeeld over meer dan 500 gebouwen.
En dat zijn niet zomaar groendaken, maar in vrijwel alle gevallen
werkelijk oogstrelende bouwwerken. Ook hier spreken de beelden voor
zich.
Er zijn veel verklaringen te bedenken waarom de landen in Oost- en
Zuidoost-Azië zo actief zijn met groendaken en -gevels. Het zijn
opkomende economieën, ze hebben meer mogelijkheden om ‘van nul
af aan’ te beginnen, het past goed in het klimaat … Maar de belangrijkste reden moet toch vooral gezocht worden in de conclusie dat
meervoudig ruimtegebruik in het Verre Oosten in de eerste plaats een
mindset is.
In de stadstaat Singapore hanteert de overheid het motto ‘Laten
we van onze stad onze tuin maken’. De Singaporese equivalent van
het Nederlandse Staatsbosbeheer, National Parks Board (NParks),
is verantwoordelijk gemaakt voor de uitvoering. Onder de noemer

Meervoudig ruimtegebruik
is in het Verre Oosten in de
eerste plaats een mindset
Skyrise Greenery promoot en ondersteunt NParks initiatieven op dit
gebied met onderzoek, kennis en geld. Tot op heden hebben 110
projecten hiervan geprofiteerd. Om de animo verder aan te zwengelen,
organiseert NParks jaarlijks samen met onder meer de landelijke
koepelorganisaties voor architecten en landschapsarchitecten een
International Skyrise Greenery Conference met bijbehorende Skyrise
Greenery Awards. De beelden op deze pagina’s bestaan uit enkele
prijswinnaars van de afgelopen editie, 2013. In totaal dongen dat jaar
77 inzendingen mee naar de prijzen.
Maar laten we afsluiten en in plaats van geschreven woorden ruimte
maken voor beelden. Die vertellen zeker in dit geval meer dan vele
duizenden woorden.
(In het volgende nummer van Leven op daken besteden we uitgebreid
aandacht aan het Singaporese architectenbureau WOHA, dat talloze
prijzen in de wacht heeft gesleept met baanbrekende ‘ademende architectuur’ in diverse Oost- en Zuidoost Aziatische steden)
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