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Wie: Matthijs Bourdrez
Wat: Duurzaam dakterras

De zon schijnt en Matthijs Bourdrez (38)hangt
tevreden over de houten reling van zijn ei-
gengebouwde dakterras in de Retiefstraat in

Oost. Het hout dat erin verwerkt zit, is vanzelfspre-
kend duurzaam geproduceerd en FSC gekeurd,
maar het kan nog duurzamer. De ingenieur en ont-
werper wijst naar het dakterras van de buren. Ook
door Bourdrez gebouwd, maar pas een half jaar oud.
Dat van Bourdrez staat er alweer twee jaar. Het ter-
ras van de buurman is gemaakt van Platohout, een
zogenoemd ‘gebakken’ vurenhout dat zonder che-
mische toevoeging verduurzaamd is door het ex-
treem te verhitten.
Bourdrez bouwde beide terrassen in de tijd dat hij
nog eigenaar was van het door hem opgerichte
dakterras.nl. In januari ging het failliet. Een combi-
natie van een ingestorte markt en de teruglopende
vraag naar dakterrassen. Jammer, omdat hij net een

paar nieuwe mensen had aangenomen en hele-
maal klaar was voor een snelle groei. Maar geen
ramp: een maand later begon Bourdrez opnieuw,

nu onder de naam Atelier Bourdrez. Hij bouwt nog
steeds dakterrassen, maar wil zich nu vooral toe-
leggen op het adviseren en informeren van bedrij-

ven, overheden en particulieren.
Het ecologisch bewustzijn werd Bourdrez al vroeg
bijgebracht. Toen hij tien jaar oud was, openden zijn
ouders een rekening voor hem bij de Triodos bank,
die staat voor ‘duurzaam en ethisch’ bankieren. Dat
Bourdrez op de vrije school zat, gestoeld op de an-
troposofische beweging, en zijn ouders de bood-
schappen deden in de biologische winkel om de
hoek, was toen nog niet iets waar je mee te koop
liep. Dat is nu wel anders: “Daar hoef je je nou niet
meer voor te schamen. Integendeel.” 
Bourdrez heeft al allerlei plannen om zijn dakter-
rassen nog duurzamer te maken. Zo is hij hard bezig
om zijn klanten in de nabije toekomst ook ecodak-
terrassen aan te kunnen bieden, een combinatie
van een groen dak met een duurzaam dakterras. 
“Ik heb de dakterrassen op de kaart gezet in Amster-
dam. Dat gaat me met het ecodakterras ook luk-
ken.” Ook heeft hij plannen om het cradle to cradle-
principe uit te werken door meer gerecycled kunst-
stof te gebruiken in zijn dakterras in plaats van FSC
gekeurd hout. “De meeste mensen hebben nog
steeds liever hout omdat ze dat mooier vinden. Dat
idee wil ik veranderen. Wil je echt iets duurzaams,
dan is dit het antwoord.”

MARIANNE LAMERS

www.ecodakterras.nl 
www.atelierbourdrez.nl
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Matthijs Bourdrez: dakterrassen nog duurzamer. FOTO PETER ELENBAAS
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