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wording in Nederland op gang kwam dat 
groene daken oplossingen kunnen bieden 
voor dit soort problemen. Tegenwoordig staat 
de watertoets in het bestemmingsplan. Dat 
betekent dat als je gaat bouwen op een kavel, 
dat je daarvoor watercompensatie moet 
toepassen; Je bent dus verantwoordelijk voor 
het water wat op je eigen kavel valt. Met dak-
begroeiing kan je het regenwater vasthouden 
en dit later vertraagd afvoeren. Dit heeft een 
positieve invloed op de bemaling.”

BIJdrAge Welke bijdrage leveren groene 
daken en groene gevels aan het milieu?

,,Dat is hele lijst: groene daken hebben een 
isolerende werking en dragen bij aan een 
verbetering van de luchtkwaliteit door de 
opname van CO2 en fijnstof. Er ontstaat meer 
biodiversiteit. Groene daken bieden geluids-
isolatie, er is minder echo in de straat. En het 
belangrijkste is de opvang van regenwater 
waardoor er minder belasting op het riool 
ontstaat. Met onze laatste uitvinding stonden 
we op de Innovatiebeurs tijdens de Euro-
top in Amsterdam. Met deze Smart Flow 
Control kunnen we het regenwater bergen. 
Het apparaat heeft een regensensor en een 
niveauregelaar. Deze gaat open en dicht op 
basis van de neerslag die valt.
Het apparaat bepaalt dus zelf wanneer het 
water afvoert. Het waterschap wil dit exact 
weten. Dat kan nu. De smart industrie heeft 
nu ook het groen bereikt. Ook bij particulie-
ren is er steeds meer behoefte aan groene 
daken. Daarom ben ik met de webshop 
begonnen. Veel gemeenten geven hiervoor 
subsidie.”

dUUrZAAM Is Optigroen bewust een duur-
zame organisatie geworden?

,,Ja dat kan je wel stellen. Het voelt nog 
steeds vreemd om de voordelen van groen te 

moeten verklaren voordat het terug gebracht 
kan worden bij bouwlocaties. Je kan spreken 
van een dakrevolutie. Het dak beschermt 
niet alleen tegen regen en kou, maar gaat ook 
klimaatverandering tegen.

Als organisatie kan het altijd duurzamer. We 
zijn al een aantal jaren een papierloos kan-
toor. Adviesrapporten printen we niet meer. 
Voor onze waterreservoirs in de producten 
gebruiken we volledig recyclebaar kunststof. 
En we hebben de logistiek van ons transport 
aangepast. Wij maken gebruik van vrije 
plekken bij transporteurs. Zo kunnen we 
bijna al onze producten franco bezorgen op 
de bouw en maken we zo weinig mogelijk lo-
gistieke bewegingen. Dat spaart het milieu.”

BUrger Wat kan de burger doen om meer 
verantwoord met de drie P’s om te gaan?

,,Mijn visie op duurzaam is: je moet het 
gewoon doen. Gebruik je boerenverstand en 
denk nuchter na. En begin bij de kinderen. 
De huidige generaties zijn nog niet gewend 
om duurzaam te denken. Voor kinderen is 
afval scheiden normaal. Sommige genera-
ties zijn te oud om nog op te voeden. Bij de 
kinderen en de jeugd kan dit nog wel. En zelf 
het goede voorbeeld geven, natuurlijk.”

UItgAngSPUnten Wat zijn de uitdagingen 
voor u op het gebied van duurzaamheid?

,,Het is mijn streven om geen externe energie 
als gas en elektra nodig te hebben wanneer 
ik met pensioen ga. Het is een uitdaging om 
dan zelfvoorzienend te zijn en niet meer 
afhankelijk te zijn van energieleveranciers 
en economische omstandigheden. De duur-
zaamheidsrevolutie gaat snel, net zo snel 
als de digitalisering. De innovatietijd wordt 
steeds korter. Ik verwacht de komende jaren 
grote ontwikkelingen.”

 p Henk Vlijm vanaf zijn groene dak thuis: ‘De duurzaamheidsrevolutie gaat snel.”

Duurzaamheid en 
Maatschappelijk 
Verantwoord 
Ondernemen, begrippen 
die niet meteen concreet 
te maken zijn. Toch 
willen wij hier iets mee. 
Wat doen lokale 
overheden, organisaties 
en burgers met de 
dilemma’s rondom 
Planet, People en Profit? 
Wat zijn de belangen, 
wie is verantwoordelijk 
en wat geven wij door 
aan volgende generaties?
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Puttenaar Henk Vlijm is direc-
teur van Optigroen Benelux, 
een bedrijf dat gespecialiseerd 

is in dakbegroeiingen. Daarnaast is hij 
eigenaar van de webshop groenedaken.net. 
Vanuit zijn kantoor steek Vlijm meteen van 
wal met zijn visie op duurzaamheid: ,,Het 
motto van ons bedrijf is: ‘Samen duurzaam 
verder’. 
We zullen samen verder moeten werken aan 
het verduurzamen van de economie. Er moet 
eigenlijk een nieuwe economie uitgevonden 
worden. Veel traditionele partijen willen 
deze ontwikkeling nog blokkeren. De huidi-
ge economie is gebaseerd op consumptie, op 
verbruik. Daar komt een eind aan. We kun-
nen veel meer naar de lange termijn kijken 
en daarop de investeringen afstemmen. Dit 
vraagt een omslag in de bedrijfsvoering.”

erVArIng U heeft al ruim 20 jaar ervaring 
met groene daken. Hoe is die ervaring ont-
staan?

,,Na mijn studie nam ik de bloemenstand-
plaats van mijn broer over, die daarvoor van 
mijn ouders was geweest. Op een dag kreeg 
ik bezoek van een oud-docent. Hij zag dat ik 
daar niet op mijn plaats was. Diezelfde dag 
nog kon ik via hem solliciteren bij Drielan-
den in Harderwijk, tegenwoordig SIGHT 
Landscaping. Daar werd ik calculator, werk-
voorbereider voor daktuinen. Zo ben ik bij 
de groene daken terecht gekomen. In 2004 
ben ik directeur/mede-eigenaar geworden 
bij Optigroen. 
Een organisatie met Duitse wortels. Duits-
land was in de vorige eeuw zeer vooruitstre-
vend met groen. In Stuttgart werd al veel 
groen toegepast om luchtverontreiniging op 
te vangen. In Noordrijn-Westfalen was men 
al bezig met het hemelwaterprobleem. Het 
teveel aan water werd opgeslagen in kavels. 
Het heeft lang geduurd voordat de bewust-


