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• Inleiding

• Bebouwing

• Openbare ruimte



Passtuk tussen binnenstad en stadsuitbreiding

Park

Singel

Stadsgracht



Bestaand: monumentenstrook en fors bestuursgebouw 

Monumenten

Bestuursgebouw



één park, drie zones

• creëren nieuwe identiteit binnengebied: park
• sfeer en beweging sluit aan op omgeving

• versterken buitenrand
• mix van functies in aansluiting binnenstad



Principes

park en singel naar binnen twee sferen heldere ontsluiting,
autoluw maaiveld

routing verbindt twee pleinen,
mix van functies



Ontsluiting en parkeren

• twee parkeergarage’s, deel openbaar
• uitgangen parkeergarage op maaiveld

• beperkte hoeveelheid parkeerplaatsen op maaiveld
• voetganger entrees bezoekers en bewoners activeren maaiveld

entree parkeerkelder

contour parkeerkelder

parkeerplekken ondergronds, privé

parkeerplekken maaiveld

parkeerplekken ondergronds, openbaar

ontsluitingsweg
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Logistiek

• opstelplek brandweerwagen op dek
• beide entrees gebouw binnen 40m opstelplek?

opstelplek brandweer

draaicirkel vuilniswagen

hoofdontsluiting

padenstelsel

gestabiliseerd gazon i.c.m. asfalt

contour parkeergarage

entree gebouw



Ontsluiting en parkeren

• rijloper in gebakken materiaal
• parkeervakken in half open verband

• vlakke uitvoering: zo min mogelijk opstaande randen



Studie parkeerstraat

Knik in weg, tweezijdig parkeren Knik in weg, eenzijdig parkeren

• knik geeft onrust, geen doorzicht
• voetpad opgesloten
• parkeren dichter tegen bestuursgebouw
• weinig ruimte in plan

• knik geeft onrust, geen doorzicht
• voetpad opgesloten
• parkeren dichter op achtertuinen

• wegprofiel rechtgetrokken, doorzicht
• meer rust in het plan
• parkeren op afstand tuinen

• knik geeft onrust, geen doorzicht
• voetpad opgesloten
• compact profiel
• parkeren dicht op achtertuinen

Knik in weg, tweezijdig langsparkeren Rechte weg, eenzijdig parkeren



gazon langs 

bestuursgebouw met 

verspreid staande bomen

voetpad 

noord-zuid 

verbinding

kavels monumenten

met haag en

 bestaande bomen

groenstrook langs 

kavels

rijweg voetpad

doorsteek

oost-west

strook haaks parkeren

met bomen



Doorwaadbaarheid

• routing sluit aan op omgeving
• effectieve routing naar gebouw- en parkeergarage entrees

afsluiters

routing

routing, autovrij

park

binnenstad
supermarkt



Doorwaadbaarheid

• parkpaden in halfverharding, aansluitend op halfverharding park
• met autoverkeer belaste paden in asfalt met zelfde steenslag als slijt/strooilaag



Groen

• driedeling: natuurlijke singel, parkkarakter binnengebied, representatieve monumentenstrook

gras

ruw gras

heesters

hagen

verbreding oever



Groen

• singel, ruw kruidenrijk gras
• binnengebied, parkgazon met verspreid staande bomen

• monumentenstrook, hagen en privé tuinen



Bomen

• meerstammige bomen op daken parkeergarages
•  diversiteit in toekomstbestendige parkbomen in bladvorm, bloei, herfstkleur, silhouette

5  Bescherm-absorptielaag RMS 900
Beschermt de dakbedekking en houdt water vast

 Triangel-combi-schacht TKS Plus
Voor de eenvoudige controle van de dakaf-
voeren, in 100 mm-trappen verhoogbaar, 
zijdelings en bovenaan afwateringsopeningen

4  Drainage-bu�erlaag FKD 60BO (60 mm)
Hoge waterbu�er, snelle afstroom van overtollige 
water. Lichte opbouw bij hoog drainagever-
mogen, in tegenstelling tot VERBLIJFSDAK bij 
DAKPARK altijd afvullen met Perl 8/16

3  Filterlaag FIL 105
Verhindert het dichtslibben door �jne deeltjes in 
de drainagelaag bij hoge waterdoorlaatbaarheid

2  Substraatlaag U 1 (100 – 700 mm)
Op hoge intensieve bouwwijze afgestemd 
mineraalsubstraat, als vulsubstraat tussen 
drainage- en �lterlaag en het intensief 
substraat resp. het gazonsubstraat

1  Substraatlaag i 1 (250 – 400 mm)
Als alternatief: Gazonsubstraat R (200–300 mm), 
op een uit meerdere lagen intensieve bouwwijze 
resp. begaanbaar gazon afgestemd substraat 
met hoge wateropslagcapaciteit, goede door-
laatbaarheid en goed luchtporiënvolume

> Systeemopbouw en producten

De bijzonderheid bij de systeemopbouw van 
een DAKPARK is het gebruik van een andere 
mineraallaag (ondersubstraat U). Vanaf een 
inbouwdiepte van 350 mm mogen organische 
delen enkel nog in geringe hoeveelheden 
worden gebruikt om ongewenste anaerobe 
ontbindingsprocessen te vermijden. 

Het ondersubstraat U hee� geen e�ect op 
de daaronder liggende drainagelaag. Het 
wordt enkel in variabele hoogtes gebruikt 
zodat samen met het intensief substraat i 
de gewenste totale opbouwhoogte bereikt 
wordt. De substraten zijn zo op elkaar 
afgestemd dat noch een vermenging, noch 
een capillaire breuk ontstaat. De laagop-
bouw is voor struiken en bomen volledig 
doorwortelbaar.

1 Naargelang draagkracht van de onderconstructie kunnen uiteenlopende substraten worden gebruikt. De gewichtgegevens hebben betrekking op de waterverzadigde toestand,
het droge gewicht bedraagt ca. 60 – 70 % daarvan. Met een tijdelijke waterophoping wordt analoog aan de vereisten van de FLL-dakbegroeiingsrichtlijnen niet in de genoemde 
gewichtsgegevens rekening gehouden
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DAKPARK

Optigrün drainage-opvullaag glasschuim
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> Vegetatie

Voor de keuze van het beplantingsplan zijn 
bij een DAKPARK bijna geen beperkingen. De 
meeste standaard vaste planten, heester en 
stadsbomen kunnen toegepast worden. 

Wanneer er taluds gevormd worden is het 
raadzaam de beplanting op het talud extra 
te bewateren omdat deze niet diep genoeg 
kunnen wortelen om bij de permanente 
waterstand te komen.

Vakinformatie vegetatie
zie pagina 132

> Onderhoud

De onderhoudskosten zijn net als bij normale 
tuinen en parken a�ankelijk van de tuinvorm-
geving d.w.z. van de verschillende planten-
soorten.

Naast het tradionele onderhoud is bij een 
daktuin of DAKPARK extra aandacht nodig 
voor de bemesting. Het jaarlijks controleren 
van de bodem om de benodigde voedings-
sto�en en spoorelementen is van belang. Wij 
adviseren altijd een onderhoudscontract af te 
sluiten met een Optigrün partner.

Vakinformatie onderhoud
zie pagina 136

> Windbelasting

Bij het DAKPARK is een windbelastingsbere-
kening in principe niet nodig. Dit is a�ankelijk 
van de hoogte van het gebouw, de hoogte 
van dakranden, de ligging van het gebouw en 
de windzone. 

Echter is het aan te bevelen onderzoek te doen 
naar de windbelasting op de beplanting en 
bomen. Met name bij hoge gebouwen kan er 
veel windbelasting komen op de beplantingen 
maar ook op personen waardoor op het dak 
verblijven niet aangenaam is.

Vakinformatie windbelasting
zie pagina 126

> Gewichtsbesparing
alternatieven bij gering draagvermogen 
constructie

Wanneer de dakconstructie minder gewicht 
aankan dan noodzakelijk zijn er diverse alter-
natieve lichtere producten toepasbaar:

- Perl BT: geëxpandeerde en gebroken klei 
(gewicht na verzadiging ca. 680 kg/m3) als 
afvulling van de drainage-bu�erlaag FKD 60

- Opti�ll: Platen van EPS waarmee hoogtes 
gemaakt kunnen worden waarop vervolgens 
een drainage-bu�erlaag en substraatlaag 
komt. Gewicht ca. 40 kg/m³

- Optipor & Opticell: glasschuim met zeer 
hoge drukvastheid, gering gewicht
(ca. 250 – 350 kg/m3) en eenvoudig in 
verwerking
Dit als beter en berijdbaar alternatief op EPS 
platen t.b.v. aanheuvelen of ophogen.

Bij de overgang dak/dek naar volle grond is 
een goede verticale afwatering van de volle 
grond noodzakelijk.

1  Substraatlaag i / Gazonsubstraat R
2  Ondersubstraat U
3 Filterlaag FIL 105 
4 Drainage-bu�erlaag FKD 60BO (vervuld)
5 Bescherm- absorptielaag RMS 900
6  Dakconstructie met wortelwerende dakbedekking
7  Grindko�er met drainage
8 Verticale wanddrainage FKD 10
9 Volle grond 
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Activiteit

verhoogde zitrand

bijzonder element

picknicktafel op ligweide

verbijzondering bestrating

vaste planten border



Activiteit

• opgetilde randen met zittingen
• verspreid staande picknicktafels op ligweide

• vaste planten border bij noordplein 




