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MULTIFUNCTIONELE DAKEN

De verschillende dakvlakken van een 

nieuwe openbare basisschool in Utrecht 

hebben een multifunctionele bestemming 

gekregen. Eén van de daken wordt 

ingericht als een tuin; op een tweede 

komen zonnepanelen te liggen. 

 Maar het meest opvallende is het 

fi etspad: een onderdeel van een nieuwe 

brug voor voetgangers en fi etsers over 

het Amsterdam-Rijnkanaal. 

Een unieke combinatie van ruimtegebruik.

Tekst: Joop Wilschut
Beeld: Joop Wilschut, Arjan Nicolai en Burgcopters

Basisschool is 
onderdeel van 

integrale opgave
Bij het Victor Hugoplantsoen in de Utrechtse 

wijk ‘Oog in Al’ wordt eind dit jaar een tuibrug 
over het Amsterdam-Rijnkanaal geplaatst. 

Deze Daphne Schippersbrug, bestemd voor 
voetgangers en fi etsers, gaat de nieuwbouwwijk 
Leidsche Rijn aan de westzijde van het kanaal 
verbinden met de binnenstad. Omdat de eigenlijke 
brug op een hoogte van zeven meter komt te liggen, 
zijn er op beide landeinden behoorlijke zogenoemde 
aanbruggen nodig. Aan de westzijde is daar alle 
ruimte voor, maar aan de oostzijde komt men dus 
uit in de woonwijk Oog in Al en op het Victor 
Hugoplantsoen, waar een basisschool staat/stond. 
Om de benodigde ruimte optimaal te benutten, is 
besloten de nieuw te bouwen school op te nemen in 
de oostelijke aanbrug. Met andere woorden om het 
fi etspad van de brug op het schooldak aan te leggen. 
Men laat de hoogte van de school meelopen met de 
veranderende hoogte van de aanbrug. 
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Fietsen over een schooldak

Aan het uiteinde van de school buigt het fi etspad 
mee om de school heen, gaat vervolgens over in een 
betonnen tunneldek, onderdeel van het schoolplein, 
en vervolgt daarna zijn weg met een grote, bijna 
360 graden bocht door het plantsoen totdat het op 
straatniveau aansluit op de bestaande fi etspaden van 
de Everard Meisterlaan (zie plattegrond).
Het dubbele grondgebruik van de school met 
de fi etsroute is uniek en is een voorbeeld van 
innovatief en effi ciënt ruimtegebruik. Om dit extra 
te benadrukken en te combineren met het aspect 
duurzame energie en duurzaamheid is op het hoge 
dak van de school plek gevonden voor zonnepanelen. 
Het iets lagere dak waar het fi etspad omheen buigt, 
wordt uitgevoerd als een groendak, waardoor het ten 
eerste zorgt voor een goede isolatie maar ook fraai 
aansluit bij het groen van het aangrenzende plantsoen. 
Naast het fi etspad ligt nog een stuk dak, waar het hoge 
dak deels met een overstek overheen loopt en waar 
onder dit overstek enige installaties staan opgesteld. 

Overzichtsfoto van de school gezien van oost naar west. Bovenaan het Amsterdam-Rijnkanaal, waarover de tuibrug komt te liggen 
die aansluit op het fi etspad op het schooldak.

Plattegrond van het gebied met boven de tuibrug, in het 
midden de school en de fi etsbocht en onder de Everard 
Meisterlaan waarop het fi etspad straks gaat aansluiten.
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Dit dakdeel wordt een sedumdak. Het zal duidelijk 
zijn dat een en ander een behoorlijke wissel heeft 
getrokken op de werkzaamheden van de dakbedekker.

Fietspad
Het fietspad op de school heeft een lengte van 76 
meter inclusief de bocht en het rechte stuk tot aan 
tunneldek en is circa 6,50 meter breed. Het pad 
verloopt vanaf de aansluiting van de tuibrug tot aan 
het tunneldek van 8.490 +P tot 3.900 +P. Het ligt niet 
waterpas, maar heeft over het eerste rechte stuk vanaf 
de tuibrug tot aan de bocht een afschot van 130 mm 
naar binnen toe. In de bocht loopt het afschot in die 
richting maar is dan minder sterk (110 mm). 

Na de bocht op het rechte stuk naar het tunneldek 
‘steekt’ het afschot geleidelijk aan over naar de 
buitenkant, waar het bij de aansluiting op het dek 
een afschot heeft van 115 mm. De waterafvoer 
vindt plaats via ACO Passavant putten, die op 
strategisch gekozen plaatsen zijn opgenomen in de 
dakbedekkingsconstructie.
Het dakbedekkingspakket is als volgt opgebouwd. 
Op de stofvrij gestraalde betonnen onderconstructie 
zijn eerst alle kimmen afgeplakt en is de ondergrond 
voorgesmeerd met een bitumenoplossing. Daarop 
is een dampremmende laag van gebitumineerde 
polyestermat (260 P 11) volledig verkleefd met 
bitumen 110/30. 

Projectgegevens 
Opdrachtgever : Gemeente Utrecht
Architect :  Next Architects Amsterdam en  

Rudy Uytenhaak Architectenbureau, Amsterdam
Constructeur : Pieters Bouwtechniek, Haarlem
Hoofdaannemer : KlaassenGroep, Dinxperlo
Dakdekkerswerk : Mastum Daksystemen, De Meern
Isolerende mortels : Van Wylick, Heeswijk Dinther
Gietasfalt : Smits Neuchâtel Bouw, Utrecht
Inrichting daktuinen : Van der Tol Hoveniers, Amsterdam
Valbeveiliging : Daksafe, Montfoort

Beeld vanuit de bocht op het schooldak richting het 
tunneldek en het plantsoen. Waar nu de groene bouwketen 
staan, komt straks het fietspad met de grote bocht op 
natuurlijk talud.

In de bocht van het fietspad op de school zat een forse 
sprong in de ondergrond. Dit niveauverschil is volledig 
uitgevuld met Betopor isolatiemortel en EPS-platen.

Het tunneldek, waarop voor de dakdekker het werk aan het 
fietspad stopt. Links onder het dek is een opbergruimte voor 
schoolspullen en een fietsenstalling.

Een verankering voor een steun van het hekwerk en de 
leuning van het fietspad is volledig waterdicht ingewerkt  
in de dakbedekking.

Meestal is een gesprek dat een dagdeel in beslag neemt voldoende om een impasse in het proces te doorbreken

Dit geldt vooral voor:
• STRATEGISCHE DAKADVIEZEN • ANALYSE VAN DAKPROBLEMEN • HEIKELE DAKKWESTIES 
• ONTWIKKELING VAN DAKSYSTEMEN

In een dakwereld waar talloze dakdeskundigen 
ronddartelen is er behoefte aan kennis en overzicht

De DAKENRAADGEVER 
 kan u van dienst zijn als GESPREKSPARTNER en 

DAKDENKER van de dakenbranche

DE DAKENRAADGEVER KAN OOK STUREND ZIJN IN:

DE DAKENRAADGEVER is bekend in de dakenbranche en is te bereiken onder:

af.vandenhout@dakenraadadvies.nl

WORKSHOPS OF BRAINSTORMSESSIES 
over product- of systeemontwikkelingen

Het opstellen van VERWERKINGSRICHTLIJNEN

Het maken van TECHNISCHE DOCUMENTEN OVER DAKEN

t  : 0416-391906
m  : 06-51422922

Oude Zeedijk 7
4271 BD, Dussen
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Daaroverheen is een C-EPS afschotmortel (Betopor) 
aangebracht, waarin opgenomen EPS100GR 
isolatieplaten (1.000 mm x 400 mm) met een dikte van 
110 mm. Op de afschotmortel ligt een losliggend APP 
gemodifi ceerd membraan geschikt voor gietasfalt en 
daarop het gietasfalt. Dit is in twee lagen van 25 mm 
aangebracht, waarbij in de onderste laag een verzinkte 
bouwstaalwapening 77 mm x 75 mm x 5 mm is 
opgenomen. Het gietasfalt is afgestrooid met gebroken 
natuursteen in twee kleuren.
Het fi etspadgedeelte op het tunneldek heeft de 
volgende opbouw gekregen. Op het stofvrij gestraalde 
beton is een voor gietasfalt geschikte dakbedekking 
volledig gekleefd. Daaroverheen zijn ook hier twee 
lagen gietasfalt van 25 mm aangebracht alleen zonder 
bouwstaalwapening. Ook dit gietasfalt is afgestrooid 
met gebroken natuursteen in twee kleuren. 
Het tunneldek heeft een afschot van 16 mm·m-1 en 
de waterafvoer gebeurt met ACO Passavant putten 
en drie extra noodafvoeren. De aansluiting op het 
fi etspad op het schooldak is gemaakt met een Miguan 
dilatatieprofi el; bij de aansluiting op het fi etspad op het 
grondtalud achter het tunneldek is een stalen profi el op 
een betonnen opstort volledig waterdicht ingewerkt.

Het fi etspad wordt begrensd door een hekwerk en 
leuningen; in de binnenbocht gaat dat over in een 
gemetseld wandje dat de afscheiding vormt met het 
tuindak. De voorzieningen voor de plaatsing van het 
hekwerk zijn door hoofdaannemer KlaassenGroep 
verzorgd en door Mastum als dakbedekker 
waterdicht ingewerkt.

Tussendak
Het dakdeel naast het fi etspad dat twee meter 
doorloopt tot onder het hoge dak met de 
zonnepanelen, is circa 125 m2 groot. De onderdakse 
opstand is tot boven toe geïsoleerd en ingewerkt.

Dit dak heeft in de basis dezelfde opbouw als het 
fi etspad. De betonnen ondergrond is stofvrij gestraald, 
waarna de kimmen ter plaatse van de randen en de 
opstanden met passende stroken APP, 3 mm dik, 
zijn afgeplakt tot boven de afschotmortel. Daarna is de 
ondergrond voorgesmeerd met een bitumenoplossing 
en is een laag dampremmende gebitumineerde 
polyestermat (260 P 11) met bitumen 110/30 verkleefd. 
Hierop is een Betopor mortel aangebracht met een 
egale dikte, dus geen afschot. 

Het gemetselde wandje tussen fi etspad en 
tuindak met waterdicht ingewerkt enkele 
steunen voor het hekwerk.

Opnieuw het tussendak maar nu met het 
overstek van het hoge dak en de technische 
installatie daaronder. Op het hoge dak 
komen 109 zonnecollectoren te staan.

Het tussendak naast het fi etspad. 
Op de verhoging in het midden 
komen de steunen voor het hekwerk 
te staan. Deze verhoging moet nog 
volledig waterdicht worden ingewerkt.

In kleur de inrichting van het tuindak met het grote gazon aan de 
onderzijde en de sedumstrook aan de bovenzijde. Daartussen ligt 
bestrating van tegels op dragers. 

Beeld vanuit de bocht op het schooldak richting de plaats 
waar straks het fi etspad gaat aansluiten in de tuibrug, die er 
nu nog niet ligt.
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Het fietspad is afgewerkt met rode Granucol (1-1,8), het looppad met kwarts (1-1,8).
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In de C-EPS mortel zijn ook hier EPS100GR 
isolatieplaten (1.000 mm x 400 mm) met een dikte 
van 110 mm opgenomen. Dit dakdeel ligt weliswaar 
iets lager dan het fietspad maar wel onder dezelfde 
helling. Het afschot is dus ‘natuurlijk’ naar het laagste 
punt waar een ACO Passavant put zit.
Over de mortel is een laag op basis van een 
asfaltbitumenoplossing gesmeerd en daarop is een 
laag APP-dakbanen (470 K 14), dik 3 mm, gebrand 
en vervolgens een toplaag van wortelwerende APP-
dakbanen (470 K 14). Het dak wordt verder afgewerkt 
als een sedumdak met een substraatlaag.

Hoge dak
Het hoge dak met de zonnepanelen is ongeveer 
20 bij 30 meter groot, ligt op 7.500 +P en heeft als 
onderconstructie een kanaalplaatvloer. De opbouw van 
het dakbedekkingspakket is als volgt. Allereerst zijn de 
kimmen afgeplakt daarna is direct op de ondergrond 
de Betopor afschotmortel aangebracht met hierin ook 
weer dezelfde 110 mm dikke Airpop® (EPS) platen. 
Alleen zijn er in verhoogde stroken en langs de 
randen platen met een dikte van 130 mm opgenomen 
en globaal bekeken in de hartstroken van het dak 
platen met een dikte van 90 mm. De dikte van de laag 
isolatiemortel varieert van 190/180 mm op de hoogste 
punten tot 140 mm op de laagste. Daaroverheen is een 
laag op basis van een asfaltbitumenoplossing gesmeerd 
en daarop is een laag APP-dakbanen (470 K 14),  
dik 3 mm, gebrand met daarop weer een laag  
APP-dakbanen (470 K 24), dik 4 mm, als toplaag.  
De waterafvoer vindt op dit dak plaats via Pluvia en 
noodafvoeren in twee lijnen in de lengte van het dak.
Op het dak komen in lijn 109 zonnecollectoren te 
staan voor directe levering van energie aan de school. 
De collectoren staan op rekken geballast met tegels.

Tuindak
Het tuindak met afmetingen van 28,5 x 18 meter ligt 
op circa 3.800 +P en heeft ook een onderconstructie 
van kanaalplaten. In de zuidwesthoek boven de 
gymzaal is het dak over een oppervlakte van 160 m2 
ongeveer 400 mm verhoogd. Het dak is aan drie 
zijden opgesloten met opgaand werk. Aan de westkant 
de gevel van het hogere schooldeel en aan de zuid- 
en oostzijde is een metselwerkwand opgetrokken 
als afscheiding van het fietspad. De waterafvoer is 
geregeld met Pluvia op diverse posities.
Ook de opbouw van het dakbedekkingspakket van  

dit dak is in de basis gelijk aan de anderen. Ook hier 
zijn eerst de kimmen afgeplakt, is een voorsmeerlaag 
van bitumenoplossing gesmeerd en is een laag APP-
dakbanen (470 K 14), dik 3 mm, op de ondergrond 
gebrand. Daarop is de Betopor afschotmortel inclusief 
Airpop®-isolatieplaten aangebracht. Door de totaal 
andere invulling van dit dak voert het te ver om 
gedetailleerd aan te geven hoe dik deze laag is, maar 
die varieert van 260 mm langs de randen bij het 
fietspad tot 110 mm bij de toegang tot het dak vanaf 
de school.
Op de afschotmortel is een tweede voorsmeerlaag 
en een laag APP-dakbanen (470 K 14), dik 3 mm, 
geplaatst. Daaroverheen is een wortelwerende toplaag 
van APP-dakbanen (470 K 14) gebrand.
Vervolgens is de tuinopbouw aangepakt. Allereerst is 
er over het gehele dak een SSM beschermdoek en  
een laag drainageplaten FD40 van Zinco neergelegd.  
Daarop staan 450 en 300 mm hoge scheidingsmuurtjes 
van Schellevis stapelblokken in de kleur antraciet, 
die een ‘perma-cultuurtuin’ aan de zuidzijde tegen 
de gemetselde wand rond het fietspad afschermen. 
Deze ‘cultuurtuin’ is gevuld met een speciaal Regupol 
rubberen beschermmat. Dit ter voorkoming van
mechanische beschadiging van de waterdichte laag 
door bijvoorbeeld schepjes van de leerlingen.  
Op deze mat ligt een SF systeemfilter en 
gazonsubstraat. Aan de noordzijde van dit dak ligt 
tegen de dakrand aan een strook die gevuld is met 
sedumbeplanting. Deze sedum staat in een 60 mm 
dikke extensief substraat waaronder een drainageplaat 
XD 20 ligt. Het substraat wordt met een DP profiel 
80/120 op zijn plaats gehouden. De rest van het dak 
is bestraat met grijze Schellevis tegels 1.000 mm x 
200 mm x 50 mm, liggend op verstelbare tegeldragers. 
In de bestrating is hier en daar hoogteverschil 
aangebracht.

Wachten op de brug
Medio april van dit jaar is de nieuwbouw van de 
school inclusief het fietspad opgeleverd. De kinderen 
kunnen dan hun nieuwe domein betrekken en de 
oude school kan worden gesloopt. Daarna kan de 
rest van het fietspad en de hernieuwde inrichting en 
aanleg van het plantsoen ter hand worden genomen. 
Het is dan nog wachten op de tuibrug om de 
nieuwe fietsroute in gebruik te kunnen nemen. 
Naar het zich laat aanzien kan dat nog wel tot 
eind van dit jaar duren.

Overzicht van het 
hoge dak met de 109 
zonnecollectoren. 
De energie die 
deze collectoren 
opwekken, is 
bestemd voor eigen 
gebruik van de 
school.

Aan de zijkanten van het tuindak is de dakbedekking 
behoorlijk hoog opgezet, omdat daartegen het dikke pakket 
gazonsubstraat komt te liggen.
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