
Eind juli, dit jaar, schreef Kees Thies in zijn dagelijkse column in het AD, 
Drechtsteden katern, een artikel over de lelijke parkeergarage bij het 
energiehuis.
In het bewuste artikel riep hij creatieve Dordtenaren op een ontwerp te 
maken om dit kale gebouw visueel aantrekkelijker te maken.

In deze oproep zag ik een uitdaging en ging bedenken wat je met een 
dergelijke gebouw kunt doen.

In eerste instantie dacht ik het te bekleden met specifiek ontworpen en 
geprinte textiel. 
Doch een snelle berekening liet een kostenpost zien van een bedrag tussen 
de € 80.000 en € 120.000

Wethouder Piet Sleeking had echter al medegedeeld dat deze garage 
tegen een minimale investering werd gerealiseerd, er is dan weinig 
fantasie nodig om te bedenken dat een dergelijk idee 'over the top' is.

Nadat ik een foto van de garage had gemaakt kwam ik op het idee dat het 
een ideaal object is om te laten overwoekeren met klimop.
In vergeten gebieden zie je er vaak de mooiste voorbeelden van; denk aan 
oude ruïnes en fabriekshallen, op den duur zal klimop de steenhoop weer 
een natuurlijke uitstraling geven zodat deze weer opgaat in de omgeving.

De investering?
Een flink aantal planten van bijvoorbeeld de Hedera Helix of Hedera 
Hibernica en zo'n driemaal per jaar onderhoud in de vorm van snoeien.
Na ongeveer 8 jaar zal dit het resultaat kunnen zijn.

Voordelen van dit idee:
1 Een groene, natuurlijke uitstraling
2 Co2, fijnstof en roet worden bij de oorsprong al gedeeltelijk afgevangen
3 Planten zorgen voor zuurstof
4 Klimop heeft een dempende werking op geluid
5 Het vormt een schuilplaats voor allerlei dieren en insecten

Dagblad 'de Dordtenaar' heeft hier in een redactioneel artikel, dd 29 juli 
2014 uitgebreide aandacht aan besteed.
Toendertijd heb ik hier helaas geen reacties op gekregen, maar ben nog 
steeds van mening dat mijn idee een relatief goedkope, natuurvriendelijke 
en fraai ogende oplossing kan zijn voor de kritiek op dit bouwwerk.


