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Voorwoord
Voor u ligt de bachelorthesis ‘Cooling Roofscapes, een klimaatadaptief (her)ontwerp voor de Indische Buurt,
Amsterdam’. De scriptie is geschreven als afsluiting van mijn studie aan de Wageningen Universiteit, specialisatie
Landschapsarchitectuur. Het bevat een research-based design voor de Indische Buurt te Amsterdam door
verschillende schalen en detailleringen heen.
“In de zomer van 2003 zijn er in Nederland tussen de 1400 en 2200 doden gevallen als gevolg van hogere
temperaturen in de stad”
- Lenzholzer & Lahr, 2013
Met het lezen van deze quote was ik verbijsterd. Nederland als koud kikkerlandje, waar temperaturen in de stad
dus blijkbaar zo hoog kunnen worden dat mensen vroegtijdig kunnen komen te overlijden. Mensen die wonen en
werken in deze dynamische stad zijn op deze manier kwetsbaar voor de gevolgen die klimaatsverandering met zich
meebrengt in de vorm van neerslag, warmte en droogte. Het stedelijk weefsel van steden over de gehele wereld
dient te worden aangepast om dergelijke problemen te voorkomen en de stad ook voor volgende generaties
leefbaar en veilig te houden.
Graag wil ik mijn supervisors Hanneke Schavemaker en Sven Stremke bedanken voor hun steun, kritische blik en
creatieve input die zij mij hebben geboden gedurende het gehele proces, waardoor deze scriptie tot een mooi
resultaat is gekomen.
Utrecht, 30 januari 2015
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1. Introductie
Het daklandschap
“Daktuinen staan volop in de belangstelling. Tal van
ontwikkelingen vragen nu meer dan ooit om een
innovatieve toepassing van groen in de stad. Zo rukken
stad en landschap steeds meer naar elkaar op, raken
de mogelijkheden voor stadsuitbreiding langzaam
uitgeput en staat bouwen buiten de stedelijke contouren
steeds meer onder druk. Woningbouw realiseren
betekent steeds vaker verdichten. Dat kan negatieve
consequenties hebben voor het groenoppervlak in de
stad en dus voor de leefomgeving van de bewoners.
Bovendien is er een wereldwijde klimaat-, energie- en
voedselcrisis waar we rekening mee kunnen én moeten houden bij de ruimtelijke organisatie van onze
steden. Een deel van de oplossing lijkt gevonden in
meervoudig ruimtegebruik door daken en gevels, nog
nauwelijks ontgonnen (semi)openbare ruimte op al dan
niet bestaande gebouwen, te vergroenen.”
- Buro Lubbers, 2013
Zoals bovenstaand citaat uitlegt zijn daktuinen
hot and happening. Het wordt momenteel ontdekt
door verschillende professionals, zoals architecten,
stedenbouwers en ondernemers, maar ook particulieren
zien steeds vaker de voordelen van een daktuin of
begroeid dak. De landschapsarchitect komt er sinds kort
ook mee in aanraking. De vraag die vanuit Amsterdam
Rooftop Solutions voor deze scriptie werd opgesteld
is om de rol van het nieuwe daklandschap binnen
Amsterdam te onderzoeken en een eerste visie voor het
daklandschap te creëren. Deze scriptie richt zich op de
rol van het daklandschap in het stedelijke klimaat.

Conceptueel raamwerk: stedelijk
warmte-eiland
Door klimaatsverandering komen in Europa steeds vaker
weersextremen, zoals hittegolven en extreme neerslag,
voor. Voorspellingen wijzen uit dat deze verschijnselen
ook steeds frequenter en heviger zullen voorkomen
(KNMI, 2014). In Nederland is hierdoor sinds 1900 de
temperatuur al 1,7 °C gestegen. Hoewel dit relatief weinig
lijkt, heeft het een groot effect op natuurlijke processen
als vegetatieperiodes en waterstanden (Hoverter, 2012).
De mensheid dient zich voor te bereiden op en aan te
passen aan de consequenties van klimaatsverandering,
met name in het stedelijk weefsel.
De groei van steden in Europa lijkt zich door te zetten in
de nabije toekomst. De Verenigde Naties stellen dat de
het bevolkingsaantal in de stad stijgt van 54% in 2014
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tot 66% in 2050 in vergelijking met het buitengebied
(zie Fig. 2) (United Nations, 2014). In combinatie met
de klimaatsverandering dienen stedelijke elementen,
zoals gebouwen, infrastructuur en openbare ruimten
‘climate-proof’ te worden gemaakt voor toekomstige
omstandigheden, zowel voor het behoud van stedelijke
elementen als voor de leefbaarheid van de gebruikers
en bewoners.
De klimaatverandering brengt in de stad vooral grote
opgaven voort met betrekking tot het huidige en
toekomstige hitteprobleem. Uit onderzoek is gebleken
dat in Nederland met name in steden veel warmte
wordt vastgehouden en daarmee ’s nachts soms wel
acht graden Celsius verschil ontstaat met de gebieden
buiten de stad, het zogenaamde Urban Heat Island
effect (Hove, et al., 2011). Het stedelijk-warmte-eilandeffect varieert in tijd en ruimte door meteorologische en
stedelijke karaktereigenschappen (Oke, 1978).
Het stedelijk warmte-eiland wordt gevormd over
verschillende schalen (Oke, 1997). Deze verschillende
schalen hebben invloed op het thermisch comfort van de
mens. Zo zijn heeft het stedelijk warmte-eiland effect op
grote schaal (staddschaal), maar ook kleinere schaal,
zoals in een wijk of straat (zie Fig. 3).
Wanneer er geen maatregelen worden genomen ter
vermindering van het stedelijk warmte-eiland effect, leidt
het in toenemende mate tot hittestress. Deze hittestress
kan leiden tot discomfort, tot wel 10% gereduceerde
leercapaciteit en arbeidsproductiviteit, maar ook tot
slaap- en gezondheidsproblemen, voornamelijk bij
kwetsbare groepen. Zo zijn er in de zomer van 2003 in
Nederland tussen de 1400 en 2200 doden gevallen als
gevolg van hogere temperaturen in de stad (Lenzholzer
& Lahr, 2013).

bewoners, de lage leefbaarheid en lage energieefficiëntie (Hoeven & Wandl, 2013). Amsterdam heeft
een groot oppervlak platte daken, volgens Amsterdam
Rooftop Solutions circa 12 vierkante kilometer, maar
het wordt nu nog nauwelijks gebruikt in vergelijking met
andere Europese steden. Ook de Indische Buurt bevat
veel platte daken, waar nog een nieuwe wereld valt te
winnen.
Een van de kwetsbare groepen onder het stedelijk
warmte-eiland zijn kinderen (Buscail, 2012). Door de
verdichting binnen het stedelijk weefsel blijft er minder
ruimte over voor kinderen om te spelen en te leren over
natuur. Een plek binnen de Indische Buurt waar dit zich
voordoet is de JP Coenschool in de Balistraat (zie page
12); het kleine speelplen en het zwarte bitumeuze dak
vragen om een nieuw ontwerp voor de school, waarbij
nieuwe mogelijkheden om te spelen en leren op het
dak worden toegepast. De kwaliteit van de speelplek is
bepalend voor de locatie in welke mate kinderen worden
gestimuleerd om te spelen en hier te verblijven.(Bakker
& Fähnrich, 2008) .
Dit onderzoek richt zich dan ook op de rol van het
daklandschap van de Indische Buurt in de optimalisatie
van de warmtehuishouding zowel als onderdeel van het
stadklimaat als onderdeel binnenshuis in combinatie
met eisen die de klimaatverandering stelt aan het
stedelijk weefsel. Deze kennis over het daklandschap
zal daarna worden toegepast op de Balistraat en de JP
Coenschool in combinatie met de eisen die een ontwerp
voor een speelplek vraagt van zijn omgeving.

Het ‘Compendium of Strategies’ is een goed voorbeeld
van een adaptatie-strategie voor het stedelijk warmteeiland effect en bevat vier elementen die dit effect tegen
kunnen gaan (Akbara, 2010). De elementen die dit effect
tegen kunnen gaan zijn groene daken (met vegetatie),
koele daken (met reflecterende materialen), vegetatie
(op straatniveau) en koele verhardingen.
In de Amsterdamse structuurvisie tot 2040 is gekozen
voor het behoud van groen in het buitengebied door het
bestaande stedelijke gebied te verdichten (Gemeente
Amsterdam, 2011). Deze verdichting zal leiden tot een
afname van woon-omgevingsgroen, terwijl bewoners
juist aangeven dat groen in hun directe woonomgeving
zeer belangrijk wordt gevonden (Dienst Ruimtelijke
Ordening, 2004). Met name de Indische Buurt vormt
een van de meest kwetsbare wijken voor het stedelijk
warmte-eiland effect door het hoge aantal kwetsbare

Fig. 4 Het stedelijk warmte-eiland effect

Fig. 2 Populatie binnen en buiten het stedelijk weefsel

Fig. 3 Het warmte-eiland effect over verschillende schalen

Doelstelling
De doelstelling van dit onderzoek is om als
landschapsarchitect tot een integrale ontwerpstrategie
voor het daklandschap van de Indische Buurt te
komen, waarin wordt ingespeeld op een optimale
warmtehuishouding binnen het stadsklimaat en op
de adaptatie van weersextremen ten gevolge van
klimaatsverandering. Hierbij zal het stedelijk warmteeffect en het effect dat het heeft op de gebruikers van het
landschap een leidraad vormen en worden gebruikt om
problemen, wensen en behoeften van belanghebbenden
die uit de analyse naar voren komen te verhelpen. Een
van deze wensen is de speelomgeving voor kinderen bij
scholen te vergroten door de aanleg van een speelplek
op het dak.
In deze thesis zal door een ontwerp de volgende vraag
worden beantwoord:
Hoe kan het (dak)landschap een optimale bijdrage
leveren in de warmtehuishouding en adaptatie van
weersextremen in de Indische Buurt te Amsterdam, in
combinatie met een speelomgeving?

Kennisvragen

Om deze hoofd-onderzoeksvraag te beantwoorden is de
vraag opgedeeld in sub-vragen. Deze subvragen geven
inzicht in het stedelijk warmte-eiland, klimaatadaptatie
en locatie-specifieke problemen, wensen en behoeften.
-

-

-

Welke factoren dragen bij aan het Urban
Heat Island en de warmtehuishouding binnen
het microklimaat?
Hoe kan de optimalisatie van de
warmtehuishouding binnen het microklimaat in
het daklandschap (daken en gevels) worden
toegepast?
Welke (technische) eisen stellen
klimaatveranderingen aan het stedelijk weefsel?
Wat is de huidige staat en wat zijn de
karakteristieken van de Indische Buurt en hoe
beïnvloeden zij het stedelijk warmte-eiland en
klimaatadaptatie?
Welke voorwaarden worden er gesteld aan een
kwalitatief hoogstaande speelomgeving voor
kinderen?

Ontwerpvragen

Het research objective heeft geleid tot de volgende
ontwerpvragen:
-

Hoe kan een ontwerp voor het (dak)landschap
worden toegepast voor de optimalisatie van de
warmtehuishouding en adaptatie van
weersextremen binnen de Indische Buurt?

-

-

Hoe kunnen ontwerpprincipes worden
toegepast in het daklandschap binnen de
Indische Buurt om verschillende problemen, die
blijken uit de theorie-, plek en algemene
wijkanalyse, op te lossen en functies te
combineren?
Hoe kan er een kwalitatief hoogstaande
speelomgeving worden gecreëerd op het
dakniveau?

Locatie

Het daklandschap van Amsterdam telt circa 12 km2
aan platte daken (Amsterdam Rooftop Solutions, 2014).
Het ontwerpen op dakniveau is een vrij nieuwe manier
van ontwerpen voor de landschapsarchitect. Het
daklandschap kan worden gezien als een geheel nieuw
landschap, een tabula rasa, waar een nieuw maaiveld
zich laat optillen tot soms grote hoogten.
Dit onderzoek draagt bij aan de kennis over de rol van
het daklandschap in het stedelijk weefsel. Het betreft
daarbij verschillende belanghebbenden, zoals de

Literatuur

Ontwerpprincipes

Daklandschap

Urban Heat Island

Speelomgeving

Locatie

Ontwerpprincipes

Ontwerpstrategie

Het onderzoeksontwerp bestaat uit drie fases:
literatuurstudie, locatieanalyse en het ontwerp (zie Fig.
5). De eerste fase, de literatuurstudie, richt zich op het
vergaren van kennis over het probleem: het stedelijk
warmte-eiland, klimaatadaptatie en de vormgeving van
speelomgevingen. De tweede fase, de locatieanalyse,
richt zich op het begrijpen van de karakteristieken van
de Indische Buurt en de locatie-specifieke problemen
die zich hier voort doen. Hierbij wordt veldwerk,
literatuurstudie,
kaartstudie,
stadsklimatologische
wijkanalyse en klimaatadaptatie-analyse toegepast op
de Indische Buurt.
Informatie uit de eerste en tweede fase zal worden
gebruikt om het ontwerp in de derde fase te
onderbouwen. In deze fase worden methodes uit
de landschapsarchitectuur, zoals schetsen en
handtekenen, gebruikt om ontwerpprincipes te testen in
een mogelijke ontwerpstrategie.

Rol landschapsarchitect

Klimaatadaptatie

Microklimaat

Methode
Om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden zal
een research-based design aanpak worden toegepast.
Hierbij zorgt het (literatuur)onderzoek voor een bijdrage
en onderbouwing van het ontwerp.
Het onderzoek richt zich niet op één locatie, maar op de
gehele Indische Buurt, waarbij de analyse locaties zal
aanwijzen als basis voor een locatie-specifiek ontwerp.
Op deze plek zal er verder onderzoek moeten worden
gedaan naar de lokale problemen, wensen en behoeften
van belanghebbenden.

Waterhuishouding

Landschapsanalyse

Concept

Ontwerp
Masterplan

Detailontwerpen

Discussie

(kwetsbare) bewoners zelf, eigenaren, ondernemers en
initiatiefnemers, maar ook gemeenten, kennisinstituten
en samenwerkingen.
Dit onderzoek helpt het probleem op te lossen met
betrekking tot het stedelijk warmte-eiland, duurzaam
stedelijk waterbeheer en speelomgevingen, waarbij
de landschapsarchitect zijn kennis loslaat op een vrij
nieuw gebied, waarbij hij de rol kan aannemen van
mediator tussen de technische, duurzame kant van het
daklandschap en het dak als nieuw groen, geometrisch
element, maar ook de rol van schakel tussen
verschillende actoren, welke hij bij elkaar zal brengen
om tot een duurzaam ontwerp en visie te komen.

Conclusie

Reflectie

Fig. 5 Methodologisch raamwerk: literatuur, locatie en		
						 ontwerp
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2. Het stadsklimaat
Principes stadsklimaat
Thermisch Comfort

De beleving van het stadsklimaat speelt een belangrijke
rol bij de mate van het thermisch comfort dat de
bewoners ervaren. Het thermisch comfort is de manier
waarop de mens het (micro)klimaat ervaart. Dit wordt
door veel verschillende factoren beïnvloed, zoals
luchttemperatuur, luchtvochtigheid, invloed van zonlicht
en ventilatie, maar ook door externe factoren die
minder eenvoudig te meten zijn, zoals de wijze waarop
iemand gekleed is of de mate waarop iemand zweet
(Lenzholzer & Lahr, 2013). Het ervaren van het kimaat
kan zowel fysiek als psychologisch zijn: de configuratie
van gebouwen, de open- of geslotenheid en bekleding
ervan hebben invloed op hoe de mens het klimaat
ervaart. Deze temperatuurbeleving kan op verschillende
manieren worden beïnvloed, zowel op fysieke wijze,
maar ook met sfeer en ‘koele’ materialen.

Vegetatie

Een belangrijke factor die het stedelijk warmteeiland kan beïnvloeden is vegetatie. Vegetatie kan
zorgen voor een verminderde inval van zonlicht door
schaduw te bieden op het oppervlak. Daarnaast zorgt
de evapotranspiratie van planten en bomen voor een
afname in de luchttemperatuur. Het vocht dat verdampt
uit de huidmondjes in de bladeren koelen de lucht en
daarmee de omgeving af. Deze verkoeling is niet altijd
direct merkbaar door de variabele omvang van het
groen in vergelijking met zijn omgeving. Wanneer groen
geclusterd wordt op straatniveau of in een park kan het
bijdragen aan het thermisch comfort (Taha, 2004). Niet
altijd heeft groen een verkoelend effect; wanneer een
straat bijvoorbeeld wordt volgeplant met bomen kan
onder het bladerdek juist warmte worden vastgehouden.
Het is van belang groen weloverwogen te positioneren.

Albedo-factor van materialen

De materiaalkeuze in de stad en in gebouwen heeft een
grote invloed op de warmtehuishouding in de omgeving.
De albedofactor (de mate waarin het materiaal zonlicht
opneemt en afstoot) en warmtecapaciteit van de
verschillende materialen draagt hier aan bij en kan
worden omschreven als de mate waarin een materiaal
licht weerkaatst. De albedofactor is de factor tussen
het weerkaatste en het opgenomen licht. Hoe lichter de
kleur, hoe hoger de albedofactor en hoe minder warmte
wordt opgenomen in het materiaal.
De warmtecapaciteit is de mate waarin materialen de
warmte kunnen vasthouden. Hoe meer warmte een
materiaal kan vasthouden, hoe meer warmte het ook kan
afgeven. Ieder materiaal heeft zijn eigen karakteristieke
5

eigenschappen voor de opslag en afgifte van warmte.
Zo heeft asfalt een aanzienlijk hogere albedo dan
bijvoorbeeld lichte, reflecterende tegels. Zij kunnen
veel warmte opslaan en afgeven bij een relatief lage
temperatuursverandering. De materiaalkeuze is daarom
van groot belang in de stedelijke inrichting.

H/W Ratio

De gebouwstuctuur (massa/ruimte) kan van grote
invloed zijn op het klimaat in de stad en op straatniveau.
De hoogte van de gebouwen en breedte van de ruitmte
ertussen (H/W-ratio) bepalen de mate van beschaduwing
van straten en façades. Wanneer er een hoge H/W ratio
is, betekent dit dat dit een smalle straat is, waarbij de
hoge muren elkaar beschermen tegen de straling van de
zon en daarmee de opwarming van de materialen. De
straatoriëntatie bepaalt hierbij de invalshoek en hiermee
de plaatgebonden zonnestand. De oriëntatie van de
straten is hierbij essentieel. Oost-west geörienteerde
zullen in Nederland bijvoorbeeld meer zonnestralen
opvangen dan noord-zuid geörienteerde straten.
Ook de wind speelt bij de H/W ratio een rol. Wanneer de
ratio minder dan 0,25 is kan er windval optreden. Fig.
7 illustreert de verschillende H/W ratio’s en de manier
waarop de wind zich hierin beweegt.

Fig. 6 Het stedelijk warmte-eiland effect in Amsterdam

Kwetsbare groepen

Het warmte-eiland van Amsterdam

Niet iedereen wordt hetzelfde beïnvloed door thermisch
discomfort. Bepaalde bevolkingsgroepen ervaren
het klimaat, met name warmte, anders dan andere
bevolkingsgroepen (Buscail, 2012).
Hitte en bijbehorende hittestress kan leiden tot een
verminderd thermisch comfort, maar ook tot concentratie
en gezondheidsproblemen. De identificatie van deze
bevolkingsgroepen kan helpen hierop in te spelen en
gezondheidsklachten te voorkomen.
Met name kinderen onder de leeftijd van vijf jaar en
ouderen boven de leeftijd van 65 jaar lopen direct een
verhoogd risico op gezondheidsklachten tijdens een
hittegolf of aanhoudende warmte (Buscail, 2012).
Maar niet alleen kinderen en ouderen hebben er last
van. Voornamelijk onder donkere, bitumeuze daken
met een lage energie-efficientie ontstaat een verhoogde
temperatuur. Bij deze verhoogde temperatuur is
praktisch iedere persoon kwetsbaar voor aanzienlijke
concentratie- en gezondheidsklachten (Buscail, 2012).
De
concentratieproblemen
zijn
voornamelijk
waarneembaar bij werk- en leergelegenheden, zoals
scholen en bedrijven. Op deze plekken ligt de urgentie
voor een klimaat-adaptief ontwerp.

Het warmte-eiland effect in Amsterdam is fors. De
relatie tussen het warmte-eiland, het ruimtegebruik,
de kwetsbaarheid van de bevolking en de energieefficiëntie van de bebouwing is geclusterd in Fig. 6
en laat zien welke gebieden het meest kwetsbaar zijn
onder het stedelijk warmte-effect. De kaart is gebaseerd
op meetgegevens met betrekking tot de meest recente
grote hittegolf van juli 2006. Tijdens deze hittegolf was
de temperatuur overdag 10 tot 20 graden Celsius en ‘s
nachts 7 tot 9 graden Celsius hoger dan het noordelijker
gelegen Waterland (Hoeven & Wandl, 2013).
Uit het onderzoek van Hoeven & Wandl blijkt dat het
studiegebied, de Indische Buurt, een van de meest
kwetsbare gebieden is van Amsterdam onder het
stedelijk warmte-effect.
Om inzicht te krijgen in het effect dat het stedelijk
warmte-eiland heeft op locale schaal, zal het klimaat
binnen de Indische Buurt moeten worden geanalyseerd
op de verschillende factoren die het microklimaat
beïnvloeden en de locatie van verschillende kwetsbare
groepen in de wijk. De stadsklimatologische analyse
zal verlopen volgens Lenzholzer & Lahr (2013), waarin
beschreven staat hoe het microklimaat in kaart kan
worden gebracht.

Fig. 7 Windstromen om en rondom gebouwen

3. Daklandschap en het stadsklimaat
Verbetering van het thermisch comfort
door daken en gevels
Veel studies hebben een correlatie gevonden tussen
vergroening en de vermindering van locale temperaturen
(e.g., Takebayashi and Moriyama, 2007), wat suggereert
dat een toename in vegetatie als adaptatiestrategie kan
worden gebruikt in de vermindering van het stedelijk
warmte-eiland. Aangezien er in verstedelijkte gebieden
weinig resterende ruimte is voor vergroening, kan de
oplossing en aanpassing voor het stedelijk warmteefiland liggen in het daklandschap, dat zo’n 20 tot 25%
van het stedelijk weefsel beslaat (Akbari et al., 2003).

Groene daken

Groene daken kunnen worden ingezet als oplossing voor
het stedelijk warmte-eiland. De effectiviteit van groene
daken op de warmtehuishouding is afhankelijk van de
intensiteit van het groen. Een individueel groen dak
kan de temperatuur van het dak zelf al doen reduceren
met circa 15 tot 45 graden Celcius, de omringende
luchttemperatuur met 2 tot 5 graden Celcius en de
energie-efficiëntie vergroten met 80% (zie Fig. 8) (Peng
& Jim, 2013). Het effect van groene daken hangt af van
de oriëntatie, de grootte, vorm en verbondenheid met
het straatniveau, maar ook het aantal groene daken en
de afstand hiertussen, en windrichting heeft effect op
het verkoelend vermogen.
De koele lucht die ontstaat op de groene daken
verplaatst zich verticaal naar beneden en levert zo een
positieve bijdrage aan het microklimaat op straatniveau.
Hoe hoger de gebouwen, hoe minder van de koelte die
ontstaat op de groene daken te meten is op straatniveau.
Er kan onderscheid worden gemaakt tussen intensieve
en extensieve daken.
Extensieve groene daken kunnen worden 		
omschreven als daken met lage beplanting tot
15 cm hoog, meestal sedum bedekking of 		
grassoorten (Peng & Jim, 2013).
Intensieve groene daken kunnen worden 		
omschreven als daken met hogere planten,
heesters of zelfs bomen vanaf 15 cm hoogte.
Intensieve daken hebben over het algemeen een groter
bladoppervlak en daarmee ook meer biomassa. Dit
levert tegelijk meer schaduw en meer evapotranspiratie,
waardoor het koelend vermogen ervan aanzienlijk hoger
ligt dan extensieve daken. Het verkoelend vermogen
van intensieve daken kan tot twee keer zo groot zijn in
vergelijking met extensieve daken (Peng & Jim, 2013).
Zowel intensieve als extensieve groene daken leveren
naast omgevingsverkoeling een efficiënte verlaging van
binnentemperaturen, waardoor er minder airconditioning
nodig is en tegelijkertijd zorgt het voor een vermindering

van warmteverlies door het dak. In de zomer kan het
voor een verlaging van de temperatuur binnenshuis van
5 graden Celcius zorgen, wat kan zorgen voor minder
airconditioning en een besparing van 25% op energie
voor luchtverkoeling.

Vegetatie

De mate van intensiteit van de vegetatie die wordt
toegepast op het dak hangt voornamelijk af van de
draagkracht van het dak en de (gebruiks)wens van
de eigenaar. Wanneer er zicht is op het dak of het
dak toegankelijk is, kan het naast een verkoelende
functie ook een esthetische waarde hebben. Intensieve
en extensieve vegetatiesoorten hebben hier een
verschillende invloed op. Wanneer er slecht zicht op het
dak is, volstaat het om lage mossedum- en grasvegetatie
aan te brengen. In verstedelijkte gebieden kan deze
vegetatie al een grote invloed hebben op de beleving,
thermisch comfort en het uitzicht van het dak. Wanneer
het dak ook toegankelijk is, kan het daklandschap
worden gezien als nieuw maaiveld (zie Daklandschap
verderop deze pagina), met diens principes over zowel
het thermisch comfort als esthetiek.

Bewatering

Wanneer daken en gevels worden bewaterd of een
waterbergende functie hebben en vochtig worden
gehouden door middel van spuiters of waterfilms, kunnen
deze leiden tot een reductie van circa 10 tot 20 graden
Celcius. Zo kunnen zij naast de verkoelende werking
ook een belangrijke schakel vervullen in de buffering
van regenwaterpieken en de verbetering van de
biodiversiteit. De opslag van water kan een verkoelende
werking hebben wanneer het water in bewegin blijft tot
het wordt afgevoerd. Wanneer water gedurende de dag
stil staat en wordt opgewarmd door zonnestraling zal
het gedurende de nacht zelfs een versterkend effect
hebben op het stedelijk warmte effect. Het werkt dan als
een warmtebuffer, welke de warmte ‘s avonds afgeeft
aan zijn omgeving (Harst, 2010).

Koele daken

Daken met een hoog albedo hebben direct een
verkoelende werking voor de functies onder het
dakoppervlak. Het is zinvol om lichte gekleurde
materialen of ‘cooling coatings’ toe te passen. Een
conventionele dakpan heeft bijvoorbeeld een albedo
van circa 0.10-0.35, maar als deze wit geglazuurd wordt,
dan is de albedo al 0,75 (Lenzholzer & Lahr, 2013). Een
zwart dakoppervlak bereikt tijdens de zomer snel een
hoge temperatuur tot wel 80 graden Celcius, een wit
dak kan daarentegen gemiddeld 17 graden Celcius
koeler zijn. Door deze reflectie bereikt minder warmte
de binnenruimte en wordt minder warmte uitgestraald
(Lenzholzer & Lahr, 2013).

Gevels

Gevels grenzend aan het straatniveau hebben direct
effect op de klimaatbeleving. Zij kunnen bijdrage leveren
aan zowel de klimaatbeleving als het imago van de
architectuur of straat. Gevelbeplanting zorgt voor extra
schaduwwerking en evapotranspiratie en leidt tot een
daling van maximaal 30 graden Celcius van de muur
zelf en tot 3 graden Celcius van de binnentemperatuur.
Tegelijkertijd worden de gebouwen beschermd tegen
weersinvloeden. De luchtlaag tussen de gevelbeplanting
en muren van het gebouw isoleert en kan in de winter
het ontsnappen van de warmte met circa 6% doen
verminderen. Bladhoudende planten hebben een groter
effect op de isolatie en het verkoelende vermogen van
de gevel.
Wanneer de gevel een hoge albedowaarde heeft, zal
het binnenklimaat worden verkoeld. Het verschil tussen
een conventionele baksteen met een albedo van 0.200.40 en een wit geschilderde muur met een albedo van
0.50-0.90 kan 8 tot 10 graden Celcius koeler zijn en
het binneklimaat met 40 tot 80% minder oververhitting
worden teruggedrongen. Het nadeel van reflecterende
gevels is dat het teruggekaatste licht op personen of
objecten op straatniveau kan vallen, waardoor het juist
een extra verwarmende factor wordt.

Effect op straatniveau

Groene of koele daken kunnen bijdragen aan een
aangenaam klimaat, zowel op als onder het dak. Op
straatniveau is van deze koelte op het dak weinig
te merken. Vooral op en direct onder het dakniveau
betreft het de verkoelende werking van daktuinen
en dus minder op de leefomgeving van de mens op
straatniveau (Lenzholzer & Lahr, 2013). Groene daken
en gevels zullen daarentegen wel een groot effect
hebben op de warmtehuishouding binnenshuis en de
energie-efficiëntie van de woningen en daarmee het
thermisch comfort.
Op grotere schaal hebben kleine oppervlakten met
groen weinig effect op het klimaat. Maar als een
ingreep op een heel lokaal niveau meerdere malen in
een stad wordt herhaald, kan dit weer effecten hebben
op het schaalniveau van de grotere omgeving en kan
het een serieuze bijdrage leveren in de vermindering
van het stedelijk warmte-effect en de verbetering van
de kwaliteit van leven (Oke, 1997). De verkoelende
intensiteit van een locatie op wijk-schaal hangt af van
het aantal groene daken en de afstand hiertussen (Peng
& Jim, 2013).

Fig. 8 Temperatuurverschillen tussen een groen en een
conventioneel (bitumen) dak

Daklandschap
Het daklandschap kan in de toekomst als een nieuw
maaiveld worden gezien. Het is daarom vanuit
stadsklimatologisch oogpunt belangrijk dat dit nieuwe
daklandschap wordt vormgegeven volgens principes die
het thermisch comfort zo aangenaam mogelijk maken.
Hiervoor dienen ontwerpprincipes op het maaiveld te
worden toegepast op het daklandschap om zo hieraan
te voldoen. Ook ontwerpprincipes over esthetiek en
de beleving van het (dak)landschap kunnen worden
toegepast om het nieuwe maaiveld zo aantrekkeliijk
mogelijk te maken en nieuwe functies toe te kennen aan
het dak, zoals een verblijfs-, zicht- of speelfunctie.
In het volgende hoofdstuk wordt de Indische Buurt
geïntroduceerd, waar zich een groot oppervlak aan
potentiele groene en koele daken zich bevindt.
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4. Introductie Indische Buurt, Amsterdam
Indische Buurt

Ruimtelijke analyse

De Indische Buurt is een typisch onderdeel van de
Amsterdamse negentiende eeuwse ring. De wijk is
rond de eeuwwisseling gebouwd en heeft de opzet en
structuur met een kleinschalige verdeling van eigendom,
relatief smalle straten en kleine kavels; de zogenaamde
occupatiestrategie (Metaal et. al., 2009).
De negentiende eeuwse panden werden in de jaren
zeventig en tachtig vervangen door grauwe, eentonige
straatbeelden, waarbij de sociale cohesie bergafwaarts
ging. Deze stadsvernieuwing heeft voornamelijk in de
Nieuwe Indische buurt toegeslagen. De Oude Indische
Buurt bleef bewaard door het versnipperde eigendom.
Het negentiende eeuwse deel wordt nu echter heel
afwisselend gevonden, een kwaliteit die in het deel uit
de jaren zeventig en tachtig ontbreekt.
Voornamelijk dit oude deel is door de interesse van
hoger opgeleiden onderhevig aan gentrification en
opwaardering. Dit proces lijkt de ontwikkeling en
de positieve reputatie vooruit te snellen. In de Oude
Indische Buurt heeft zich hierdoor een kleinschalig,
levendig stedelijk klimaat ontwikkeld. Het karakter dat
het negentiende eeuwse deel heeft, is typisch voor het
beeld van de Indische Buurt.

Het oude, negentiende eeuwse deel heeft een
gevarieerder karakter door de menging van
bouwperioden en bijbehorende stijlen, maar ook door
het proces van gentrification dat zich langzaam uitspreid
naar ook de rest van de wijk (Metaal et. al., 2009).
De wijk is zo opgebouwd dat de binnentuinen van de
bewoners omsloten zijn door huizen en niet openbaar
toegankelijk zijn. Wanneer men verkoeling zoekt, zullen
bewoners voornamelijk in de achtertuin gaan zitten
(wanneer deze thermisch comfortabel is). Dit zorgt voor
een verminderd gebruik van de openbare ruimte aan de
voorzijde van de woningen. Hierdoor zijn minder mensen
op straat, wat een verminderde sociale controle teweeg
brengt. Het grote aantal platte, bitumeuze daken vormt
een grote kans voor de Indische Buurt om naast de
leefomgeving op straatniveau ook het daklandschap te
verkennen (zie Fig. 10).Hierbij zal het thermisch comfort
voor de inwoners in combinatie met duurzaam stedelijk
waterbeheer en speelomgevingen voor kinderen het
uitgangspunt vormen voor het herontwerp van het
straatniveau en het ontwerp op het nieuwe dakniveau.
Fig. 10 Het daklandschap van de Indische Buurt vanaf de Flevotoren
Legenda
Centrum Amsterdam
Indische Buurt

0

Fig. 11 De duidelijke rationele structuur van de wijk
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Fig. 9 Locatie van het studiegebied: de Indische Buurt ten opzichte van de karakteristieke centrumzone van Amsterdam
7

5. Stadsklimatologische wijkanalyse

Materiaal
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Openbaar groen
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Op gevelniveau (zie Fig. 13) wordt in grote mate
donkere baksteen toegepast, wat zorgt voor een
verhoogde warmte-opslag en -afstraling, welke leidt
tot een verminderd thermisch comfort in de zomer.
Sommige zeer lichte gevels zijn zo licht dat ze juist licht
weerkaatsen en objecten en personen op straatniveau
extra zonlicht instralen. Ook dit kan zorgen voor een
verminderd thermisch comfort.
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Fig. 15 Vegetatie Indische Buurt

Fig. 12 Materialen straten Indische buurt
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Fig. 13 Materialen gevels Indische Buurt

25 50

100

200 meter

0

De indische Buurt bestaat voor 94% uit verharding
(Koopman & Staverman, 2014), met op straatniveau
relatief brede stoepen en weinig grote groene
elementen op het Flevopark na. In combinatie met de
pleinen en straten met een ongunstige H/W ratio en
waar gedurende de dag een groot oppervlakte zich in
de zon bevindt, vormen zij een grote concentratie aan
verstening (zie Fig. 12), met relatief donkere kleuren, die
een negatieve uitwerking hebben op het stadsklimaat
(Santamouris, 2012).

25 50

100

Het daklandschap kenmerkt zich met de toepassing
van bitumeuze dakbedekking, voornamelijk in de
noord-westelijke hoek van de wijk (zie Fig. 14). Deze
donkere, bitumeuze bedekking op de platte daken van
de gebouwen zorgt voor een verhoogde temperatuur
zowel boven als onder het dak en kan tot grote
problemen leiden bij kwetsbare groepen, maar ook tot
concentratieproblemen bij schoolkinderen (Buscail,
2012)

Vegetatie
In Fig. 15 is duidelijk zichtbaar dat de hoofdwegen
royaal zijn ingeplant met bomen van gemiddelde orde.
Het Flevopark aan de Oostzijde van de Indische Buurt
zorgt voor een verkoelende effect en plek waar mensen
uit de stad zich terug kunnen trekken.
In vrijwel iedere straat zijn straatbomen aanwezig, wat
zorgt voor een dergelijke schaduwwerking en een
verkoelend effect, zelfs in de smalste straten van de
wijk, zoals de Balistraat (Fig. 16). Het hoge percentage
verharding, de smalle straten en de afwezigheid van
infiltratiemogelijkheid direct langs de bomen, komen
noch de groeiomstandigheden van de bomen, noch de
waterhuishouding in de wijk ten goede.

200 meter

Fig. 14 Materialen daken Indische Buurt
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Fig. 16 Schaduwsimulatie A: Balistraat
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De verschillende richtingen van wegen in combinatie
met verschillende H/W ratio’s ( zie Fig. 23 en Fig. 24)
bepalen de mate waarin de straten en gevels worden
blootgesteld aan het zonlicht. Schaduwsimulaties van
alle zes straatrichtingen geven hier meer inzicht op.
De schaduwsimulaties van verschillende straatprofielen
laten zien dat sommige straten extra worden blootgesteld
aan het zonlicht gedurende de dag, waardoor een
verhoogde warmte-opslag en -afgifte wordt gecreëerd.
De simulaties zijn genomen op 22 december, de kortste
winterdag van het jaar, en 21 juni, de langse zomerdag
van het jaar, de twee uiterste dagen waarop de zonstand
het hoogst en het laagst is.

Zomer, 21 juni
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Voornamelijk de oost-west georiënteerde straten
worden in grote mate blootgesteld aan het zonlicht. In
combinatie met een lage H/W ratio kunnen deze straten
een aanzienlijke vermindering teweeg brengen in het
thermisch comfort van de wijk.
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Fig. 17 Schaduwsimulatie B: Borneostraat
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Fig. 18 Schaduwsimulatie C. Insulindeweg
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Fig. 19 Schaduwsimulatie D: Javastraat
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Fig. 20 Schaduwsimulatie E: Molukkenstraat
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Fig. 21 Schaduwsimulatie F: Soembawastraat
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Fig. 22 Locatie schaduwsimulaties
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Straatoriëntatie en H/W ratio

Ventilatie

De rationele opbouw van de Indische Buurt kent
verschillende straatoriëntaties, die zijn in te delen in zes
verschillende richtingen (zie Fig. 23). Deze richtingen
bepalen de mate waarin de wegen worden belicht door
het zonlicht dat zich over de dag uit oostelijke richting
via zuidelijke richting naar het westen verplaatst.
Deze oriëntaties vormen het uitgangspunt van de
schaduwsimulaties in de verschillende straatprofielen.
Iedere
schaduwsimulatie
van
een
bepaalde
straatoriëntatie geeft inzicht in de situatie in de gehele
wijk, doordat de H/W ratio van de dwarsstraten dicht bij
elkaar liggen.
Fig. 24 laat zien dat voornamelijk de hoofdwegen en
pleinen een zeer lage H/W ratio bevatten. Op deze
plekken kan de wind het straatniveau bereiken en vooral
in de winter een verlaagd thermisch comfort teweeg
brengen. Het grootste deel van de Insulindeweg valt
onder dit optimale ratio.

De windrozen uit Fig. 25 laten het verschil zien in de
windpatronen tussen de zomerperiode van 21 maart tot
21 september en de winterperiode van 21 september
tot 21 maart. De windrichting in de winterperiode
voornamelijk zuidwestelijk, in de zomerperiode
zuidoostelijk. Dit verschil vormt een uitgangspunt in het
ontwerp en vormgeven van zowel de openbare ruimte
als het nieuwe daklandschap, waarbij in de zomer
de zuidoostelijke wind kan worden benut voor een
verkoelend effect en in de winter de gure zuidwestelijke
wind kan worden geblokkeerd.
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In Fig. 26 zijn de vier elementen (materiaal, vegetatie,
schaduw en ventilatie) geclusterd tot een conclusiekaart,
waarin zichtbaar wordt waar de hot- en coolspots zich
bevinden en waar gedurende het hele jaar een thermisch
discomfort heerst: voornamelijk de hoofdontsluitingen
en pleinen, maar ook de gebieden met veel donkere
daken en gevels.
Op plaatsen van verstening, donkere daken en gevels
en een lage H/W ratio blijkt dat deze voornamelijk in
de zomerperiode het minst comfortabel zijn. Voor het
daklandschap is het belangrijk om hierbij te kijken waar
zich de bevolkingsgroepen die het meest kwetsbaar
zijn zich bevinden en waar zij het meest onderhevig
zijn aan een verhoogde temperatuur, zowel buiten- als
binnenshuis. Waar de urgentie het hoogst is, zal de
herinrichting van zowel het daklandschap, de façades
en de straatprofielen een oplossing kunnen bieden voor
zowel de warmtehuishouding binnenshuis als voor het
stadsklimaat en de klimaatbestendigheid van de stad
Amsterdam.

Fig. 25 Windpatronen in
Nederland, zomer en winter

Fig. 23 Richtingen van de wegen iIndische Buurt
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Fig. 24 H/W ratio Indische Buurt
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Fig. 26 Hot- en coolspots in de Indische Buurt. Van geel naar
rood geeft de mate van verminderd thermisch comfort aan met
betrekking tot warmte in een ‘hotspot’. Blauw geeft de mate van
verkoeling in een ‘coolspot’ aan.
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6. Vormgeven aan duurzaam stedelijk waterbeheer
Het thermisch comfort van bewoners in de Indische
Buurt is een belangrijke aanleiding voor een (her)
ontwerp. Maar voor een integraal ontwerp moet niet
alleen worden gekeken naar het thermische comfort,
ook moet er worden gekeken naar de adaptatie van het
veranderende klimaat.
Het klimaat in Nederland verandert. Het KNMI heeft vier
klimaatscenario’s ontwikkeld. Deze klimaatscenario’s
doen uitspraak over de kans op extreem weer in
de toekomst en bieden een beeld van een mogelijk
toekomstig klimaat.
Uit deze klimaatscenario’s komt naar voren dat
zachte winters en warme zomers vaker voorkomen,
waarbij de winters natter zullen worden en extreme
neerslaghoeveelheden toenemen, maar dit in de zomer
juist afneemt. De meest extreme scenario’s tonen
piekneerslagen met een toename in de zomer met 27
procent in 2050 en 54 procent in 2100 (KNMI, 2014).
Niet alleen moet er worden gekeken naar het thermische
klimaat in de stad. Ook moet er rekening worden
gehouden met toekomstige klimaatperspectieven en
bijbehorende consequenties.
De gemeente Amsterdam heeft hiervoor een programma
opgesteld, Amsterdam Rainproof. De vier doelstellingen
om de stad regenbestendig te maken zijn (Amsterdam
Rainproof, 2014):
meer bewustzijn creëren van de opgave met
betrekking tot regenwater en de wijze waarop
eenieder in de stad zelf proactief kan bijdragen
aan de oplossing ervan
waarde creëren door slimme investeringen,
regenwater beter te benutten en tegelijkertijd
een bijdrage leveren aan de leefbaarheid en
vergroening van de stad
slim omgaan met hemelwater, waardoor minder
schade optreedt bij (zeer) hevige regenbuien en
de sponswerking van de stad vergroten. 		
Knelpunten oplossen en waardevolle objecten
beter beschermen
in de stad regenbestendig denken en doen
verankeren in het gedrag en binnen de structuren
en werkprocessen van publieke organisaties
Bij een beleid of ontwerp voor de stad moeten deze
doestellingen in acht worden genomen, zowel op kleine
als grote schaal.

Water in de Indische Buurt

De Indische Buurt bevindt zich in de Amsterdamse
veenontginning. Een metersdikke laag zand werd
rond 1900 aangebracht om de poldergrond bouwrijp
te maken. De ontwateringsdiepte binnen de Indische
Buurt verschilt per plek, waarbij naarmate de
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spoordijk wordt genaderd, de ontwateringsdiepte
groter wordt. Op de plek van de JP Coenschool ligt
de ontwatering tussen de 1,10 en 0,90 meter onder
maaiveld (Waternet, 2013). Regenwater stroomt over de
verharding (zie Fig. 28) en hoopt zich op op verschillende
punten in de wijk (zie Fig. 29). Op de plekken waar de
grootste hoeveelheid afstroomt en waar de grootste
ophopingen zich bevinden is de grootste urgentie voor
een aanpassing in het straatprofiel of moet een andere
oplossing worden gezocht. Een aantal oplossingen
worden hieronder beschreven.

Water Sensitive Urban Design

In verstedelijkte gebieden wijkt de stedelijke watercyclus
sterk af van processen in de natuurlijke watercyclus
(zie Fig. 27) Juist die natuurlijke processen die in de
verdrukking zijn gekomen, kunnen bijdragen aan het
thermisch comfort in de stad. Natuurlijke watercycli
bieden namelijk verkoeling op basis van infiltratie,
hemelwateropvang en evapotranspiratie van vegetatie
(Gill, 2008).
Water Sensitive Urban Design is de discipline die zich
bezig houdt met het vormgeven van de stedelijke
watercyclus en probeert hierbij de natuurlijke watercyclus
deels terug te brengen. Drie hoofdelementen die hierbij
steeds terugkeren in de literatuur betreffende Water
Sensitive Urban Design zijn de afvoer, buffering en
infiltratie van regenwater (Water by Design, 2009). Voor
een ontwerp volgens principes van Water Sensitive
Urban Design is inzicht in de huidige watersituatie en
locale cycli en ecosystemen nodig om een geïntegreerd
ontwerp te creëren voor de specifieke plek.
De rol van de openbare ruimte in de omgang met
stormwater biedt een waternetwerk waar meerdere
functies aan kunnen worden gekoppeld, zoals
recreatie, integratie en het verhogen van sociale
controle. Water Sensitive Urban Design kent meerdere
ruimtelijke vormgevingsconcepten. In de Indische
Buurt is het bioretentie systeem het meest voor de
hand liggende natuurlijke concept, door de hoge
efficiëntie op geringe oppervlakte (Water By Design,
2009). Bioretentiesystemen zuiveren het oppervlakkige
regenwater door oppervlaktebeplanting, waarna het
water kan infiltreren in de ondergrond. Daarnaast hebben
bioretentiesystemen een aanzienlijk verkoelende
werking op straatniveau (Water By Design, 2009).
De combinatie van een watersysteem op het dak en
op straatniveau, waarbij regenwater wordt gebufferd,
afgevoerd en geïnfiltreerd, is een effectieve compensatie
voor de verstoring van de stedelijke waterbalans (Göbel,
2007). Hierbij is het regenwater dat afkomstig is van de
daken geschikt om direct te worden geïnfiltreerd. Dit
gebeurt in tegenstelling tot het water dat van het wegdek
komt, dat voorafgaand aan infiltratie een zuivering
benodigd.

Bufferende daken

Een andere manier om met regenwater om te gaan is
door middel van daken. De rol van het daklandschap
in de buffering van regenwater in combinatie met de
verkoelende werking die vegetatie heeft, biedt een nieuw
perspectief voor de daken die niet toegankelijk zijn. In
een optimaal beeld zou de regulatie van de bufferende
werking en afvoer de daken een sponswerking geven.
Een indicator van het rendement van een bufferend dak
is de H/W ratio van de wegen. Bij een relatief smalle
straat is het resultaat veel groter dan wanneer de weg
een grotere oppervlakte heeft dan het dak (Koopman &
Staverman, 2014).

Bufferende gevels
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Fig. 28 Regenwaterstroombanen in de Indische Buurt

Een vrij nieuwe ontwikkeling in de omgang van
regenwater is de ontwikkeling van bufferende en
afvoerende gevels. Door het water gereguleerd af
te voeren via een ophangsysteem of vegetatie, kan
de gevel een extra functie krijgen. Door de gevel te
bewateren kan het tevens een grotere verkoelende
werking krijgen,

Oplossingen

Wanneer de locatie zich niet leent voor een aanpassing
in het straatprofiel of wanneer daken en gevels niet
voldoende kunnen bufferen, is het noodzakelijk naar
andere (minder natuurlijke) alternatieven te kijken. Een
voorbeeld van waterbuffering op straatniveau is het
Benthemplein in Rotterdam, waar een multifunctioneel
waterplein is gecreëerd: op deze plek wordt water van
de daken en wegen gebufferd en wordt tegelijkertijd
een speel- en ontmoetingsplek geïntegreerd.

0

25 50

100

Fig. 29 Regenwateraccumulatie in de Indische Buurt

Een van de meest kwetsbare straten in de huidige
situatie is de Balistraat (zie Fig. 29), waar zeer veel
water wordt geaccumuleerd en waar veel water vanuit
de binnentuinen de straat op stroomt. Dit is een vande
plekken waar een aanpassing nodig is.
In het volgende hoofdstuk wordt de Balistraat verder
toegelicht.
Fig. 30 Voorbeeld van een biorerentie systeem

Fig. 27 Verschillen tussen natuurlijke, stedelijke en Water Sensitive Urban Design waterprocessen
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7. De Balistraat en JP Coenschool binnenstebuiten
Uit de analyse van het stadsklimaat in de Indische Buurt
blijkt dat vrijwel alle gebouwen waarin basisonderwijs
plaatsvindt een bitumeus of zeer donker dak bevatten.
In de ruimte onder deze daken ontstaat in de zomer
een onaangename temperatuur met gevolgen van
dien: concentratieproblemen en gezondheidsklachten
kunnen optreden bij zowel kinderen als volwassenen.
(Buscail, 2012). De warmte dringt door het plafond en
de façade heen, waardoor de ruimte binnen verwarmd
wordt. Luchtverkoelende elementen moeten worden
aangebracht om het klimaat in het gebouw aangenaam
te maken en gezondheids- en concentratieklachten te
voorkomen (Buscail, 2012). De Balistraat ondervindt
problemen met betrekking tot het stadsklimaat.
Daarnaast wordt in deze straat tijdens regenval zeer
veel water geaccumuleerd (zie Fig. 29) en ontstaan er
problemen met betrekking tot de afvoer van het water.
Doordat de straat smal is en voor het grootste deel
verhard, is er een grote mogelijkheid voor daktuinen
en duurzaam stedelijk waterbeheer om hier te worden
toegepast, zowel op dakniveau als op straatniveau.
In de Indische Buurt en de Balistraat is weinig ruimte
voor spelende kinderen. De scholen (zie Fig. 31) zijn
omringd door verharding, verkeer en drukte en bieden
weinig mogelijkheid tot spelen en leren over natuur en
milieu. Het is daarom van belang een oplossing te zoeken
voor de kinderen van het basisonderwijs en voor- en
naschoolse opvang voor meer groen, meer speelruimte
en een veiliger omgeving. Door de schaarse ruimte
om te spelen rond de scholen moet de oplossing op

een hoger niveau worden gezocht. Het daklandschap
van scholen wordt nauwelijks gebruikt, terwijl deze
oppervlakte een grote mogelijkheid biedt voor kinderen
om te spelen, leren en beleven.
In de Balistraat bevindt zich een basisschool; de JP
Coenschool (zie Fig. 32).

Balistraat
De Balistraat wordt gekenmerkt door huizen met donkere,
bitumeuze daken en donkere gevels. Net als andere
bitumeuze daken ondervinden bewoners problemen
met betrekking tot het klimaat, zowel binnenshuis als
buitenshuis (Khadarri, 2014). De straat is vrijwel geheel
verhard, op de vierkante meter om de straatbomen na.
In het oostelijke deel van de straat zijn om de vijftien
meter straatbomen geplant, in het westelijke deel van
de straat zijn haagbeuken geplant (Carpinus Betulus),
in het oostelijke deel van de Balistraat Amberbomen
(Liquidambar styraciflua). Doordat de straat relatief smal
is, zal waterbuffering op de daken een groot resultaat
bieden.

JP Coenschool
In deze straat bevindt zich de JP Coenschool (zie Fig.
320), een school met een bitumen dak en een zeer
klein schoolplein, waar kinderen nauwelijks de ruimte
hebben om met elkaar te spelen in de pauze en te leren
over de natuur.

Op de school zitten kinderen van 2 tot 10 jaar, van
groep 1 tot en met 5. Daarnaast is de buitenschoolse
opvang op de locatie aanwezig. Hierdoor verschilt de
leeftijd van de kinderen. Het aantal kinderen dat zich
doordeweeks op de school bevindt ligt tussen de 150
en 200 kinderen. Zij spelen niet allemaal tegelijk op het
dak, maar mogen in groepen en onder begeleiding het
dak op.
Door de gentrification in de wijk is de samenstelling over
de jaren veranderd: van respectievelijk 90% kinderen
van buitenlandse afkomst naar ongeveer 50%. Door deze
verandering en menging van verschillende culturen zijn
er meer initiatieven vanuit ouders en vrijwililgers.
Zo is er een aantal jaren terug op een deel van de school
al een deel van het dak omgetoverd tot daktuin, waar
de kinderen voor en na school en in de pauzes kunnen
spelen.
Uit het bezoek aan de JP Coenschool en het interview
met Mustapha Khadarri, de directeur van locatie
Balistraat (zie Appendix A.), blijkt dat er behoefte is
aan meer speelgelegenheid en meer natuur- en milieueducatie op en rondom de school. Het resterende
dak van de JP Coenschool leent zich er uitstekend
voor om te worden gebruikt als speeldak. De behoefte
naar meer diversiteit en meer aantrekkingskracht voor
verschillende leeftijden wordt groter, naarmate meer
kinderen vanuit het tegenovergelegen buurthuis op het
schoolplein van de JP Coenschool komen spelen.

Fig. 33 Reeds gerealiseerd schoolplein op het dak

Fig. 34 Huidig (ongebruikt) dak van de JP Coenschool
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Fig. 31 Locatie basisonderwijs Indische Buurt

Fig. 32 Locatie Balistraat en JP Coenschool en locatie van doorsnedes
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Een ontwerp op het dak van de JP Coenschool is
wenselijk en kan niet alleen dienen als voorbeeld voor
andere scholen, maar ook voor andere openbare
gebouwen. Belangrijke aandachtspunten bij het ontwerp
van het dak zijn de verankering van de schoolgebouwen
in hun stedelijke omgeving en de vormgeving van een
daklandschap dat voor de scholieren een betekenis zou
krijgen als pauze- speel- en leeromgeving.
Het huidige dak bedraagt 1065 m2, waarvan 273 m2 in
het heden wordt gebruikt als daktuin voor kinderen. De
800 m2 die nu niet wordt benut kan dienen als nieuwe
omgeving, waar door middel van vegetatie, bewatering
en isolatie zowel het thermisch comfort op en onder het
dak wordt verbeterd, maar waar ook kinderen kunnen
spelen en leren.
De draagkracht van het dak kan worden afgelezen van
de constructie die zich onder het dak bevindt. In Fig.
38 is te zien welke dragende elementen zich onder het
dakoppervlak bevinden. Deze elementen zijn leidend
voor de plaatsing van zwaardere elementen, zoals
zware vegetatie als bomen of speelelementen, waar
veel kinderen tegelijk op spelen.
In Fig. 39 is te zien welke functies zich onder het dak
bevinden. De paarse kolommen geven aan waar de
trapopgangen zitten. Het trappenhuis naast de ingang
van de school zit op een centrale plek en bevindt
zich tevens onder een dakraam. Een logisch gevolg
hiervan is om het dak toegankelijker te maken door
het trappenhuis door te trekken naar het dakniveau.
In het model (zie Fig. 37) is reeds de opgang via het

trappenhuis verwerkt en is de bakstenen muur rondom
het huidige schooldak deels doorgebroken om een
betere toegang tot het dak te krijgen.

Dragende muur
Dragende kolom
Dakraam

Uit het interview met Mustapha Khadarri blijkt ook dat
de functies, die op het dak zullen worden gerealiseerd,
moeten aansluiten bij de verschillende leeftijden die zich
op de school bevinden. Verschillende speelelementen
voor verschillende leeftijden moeten aanwezig zijn om
te kunnen voldoen aan de behoefte van de kinderen.
Het huidige speeldak op de school (zie Fig. 33) laat zien
dat het dak al deels wordt gebruikt. De draagkracht van
het dak is dus zo groot dat het kinderen kan dragen die
er op spelen.
		
Khadarri gaf ook aan dat het schoolplein aan de
oostelijke zijde van de school in het weekend wordt
bespeeld door kinderen die vanuit het buurthuis komen.
Het plein moet in een nieuw ontwerp dus voldoen aan
zowel de wensen van de kinderen van de school (leeftijd
2 tot 10), maar ook voor oudere kinderen (alle leeftijden).
Meerdere leeftijden moeten kunnen spelen op het plein.
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Fig. 38 Dakramen, dragende kolommen en dragende muren
Legenda
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Fig. 39 Functies onder het dak

Belangrijk is om te weten hoe kinderen worden
gestimuleerd om te spelen en hoe dit kan worden
vormgegeven. Hoe een kwalitatief hoogstaande
speelomgeving
kan
worden
gecreëerd
zal
worden uitgelicht in hoofdstuk 8. Vormgeven aan
speelomgevingen.

Fig. 37 Model van de JP Coenschool, opgang via het dakraam reeds gerealiseerd
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Legenda

Fig. 35 Gevel van de school

Fig. 36 JP Coenschool vanuit het buurthuis

Huidige situatie
Schoolplein JP Coenschool

Het schoolplein waar de JP Coenschool gebruikt van
maakt is eigendom van de gemeente en staat niet onder
het beheer van de school. Het JP Coenplein bestaat nu
voor het grootste deel uit beton. In de twee hoeken staan
twee bomen van gemiddelde orde. Langs de achterzijde
van het plein was in vroegere tijden een border. Doordat
er onduidelijkheid was over wie het plein moest beheren
is de border in verval geraakt en uiteindelijk bestraat.
In het weekend komen kinderen vanuit het buurthuis aan
de overzijde van de Balistraat spelen op het plein. Het
plein wordt dan bespeeld door verschillende leeftijden,
van peuter tot puber.
Het plein kan een grotere rol vervullen dan het nu
doet. Verschillende leeftijdsgroepen zouden kunnen
worden aangesproken en op het plein zou een actieve
waterberging kunnen worden gerealiseerd in combinatie
met een speelfunctie.
A

Balistraat

De Balistraat is een smalle straat. Aan de noordzijde van
de straat staan bomen van gemiddelde leeftijd, maar
staan in een kleine border met geen tot nauwelijks ruimte
tot infiltratie. De panden hebben geen eigen voortuin
en zijn hierin beperkt. Gevelbeplanting zou hier ruimte
voor kunnen bieden, zowel om bewoners hun eigen
plek te kunnen geven als verkoelend element. Hierbij
moet onderscheid worden gemaakt tussen noord- en
zuidgevels, omdat deze verschillen in zon-uren en
temperatuur.
De JP Coenschool hoort qua stijl niet bij de rest van de
straat. De 19e eeuwse bebouwing wijkt af van de 80er jaren architectuur van de school. Een nieuw ontwerp
voor de façades en ingang van de school zou de school
kunnen integreren in de rest van de straat.

Fig. 42 Huidige schoolplein JP Coenschool; verhard en weinig complexiteit

A’

Fig. 40 Doorsnede schoolplein JP Coenschool

B

Fig. 43 Huidige situatie Balistraat: smalle straat met veel verharding

Fig. 41 Doorsnede Balistraat

B’
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8. Vormgeven aan speelomgevingen
Natuur en groen in stedelijke gebieden komen steeds
meer in het gedrang door uitbreidingen en verdichtingen
van het stedelijke weefsel. Zij staan er echter om bekend
dat zij van belang zijn in het verstrekken van recreatieve
mogelijkheden, maar zij kunnen ook bijdragen aan de
fysieke, mentale en sociale ontwikkeling van het kind
(National Research Council and Institute of Medicine,
2002). Het is daarom van belang om in deze gebieden
te voldoen aan een bepaalde mate van groen en natuur
en speelplekken voor kinderen.

Network of Play
De kwaliteit van een speelplek is niet gegarandeerd:
het hangt af van verschillende factoren die het kind
stimuleren om te spelen en zich verder te ontwikkelen.
Uit the Newtork of Play (Bakker & Fähnrich, 2008) blijken
deze verschillende factoren, namelijk complexiteit,
environmental manipulation, fysieke stimulatie, mentale
stimulatie, sociale stimulatie, en meerdere doelgroepen
die je aanspreekt met het ontwerp voor de speelplek.
Deze stimulaties sluiten elkaar niet uit, maar kunnen
elkaar juist versterken. Op de volgende pagina worden
voorbeelden gegeven van iedere stimulatie, in de vorm
van afbeeldingen.

Complexiteit

Complexiteit in een speelplek is de mate waarin
het kind wordt getriggerd om te spelen op de plek.
De complexiteit is afgeleid van Kaplan & Kaplan
(1998), waarbij complexiteit een van de factoren is
die de aantrekkelijkheid van een landschap bepaalt,
geprojecteerd is op het kind. Te veel of te weinig
stimulatie vanuit de omgeving kan een negatief effect
hebben op het kind. Intensiteit en diversiteit in stimulatie
van het kind zijn daarom belangrijke aspecten (Andel,
1985). Hierbij hebben complexere landschappen en
speelplekken een hogere stimulatie voor het kind om
te gaan spelen dan simpeler speelplekken (Weinstein
and David, 1987). Zo stimuleert een simpel grasveld
minder om te spelen dan een bos met een divers
assortiment, reliëf en verschil in open en geslotenheid.
De complexiteit van het speellandschap hangt af van
verschillende aspecten. Een stimulerende mate van
complexiteit kan worden bereikt door variatie in relief,
variatie in oppervlakten (harde en zachte oppervlakten),
variatie in materialen, vegetatie, kleur, textuur, vorm,
licht-donker, droog-nat, omsloten en open plekken.
Complexiteit moet altijd in een zekere maat aanwezig
zijn voor een potentiële speelplek, wat zelfs met
minimale implementatie van kwaliteiten kan worden
bereikt. Daarnaast geeft deze complexiteit de plek een
eigen identiteit en herkenbaarheid en stimuleert het kind
ook om voor langere tijd te spelen (Bakker & Fähnrich,
2008).
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Environmental manipulation

Environmental manipulation is de mogelijkheid
om verandering aan te brengen in de omgeving.
De mogelijkheid om door losse elemtenten verandering
aan te brengen wordt gezien als een belangrijke activiteit
voor kinderen (Andel, 1985). De plekken die kunnen
worden ‘vervormd’ worden zeer gewaardeerd door
kinderen. Bij environmental manipulation kan worden
gedacht aan verplaatsbare materialen als water, zand
en stenen, texturen en variatie hierin, wat kinderen
stimuleert om hun fantasie te gebruiken. Dit zal tevens
de intelligentie en creativiteit van de kinderen helpen
ontwikkelen. Environmental manipulation kan worden
gestimuleerd door mogelijkheden en materialen aan te
bieden, zoals de water-, zand- en moddercombinatie,
losse stenen, keien, hout, tegels en bouwmaterialen.

Fysieke stimulatie

Een goede speelplek moet kinderen stimuleren
om te spelen en te bewegen. Bewegen is
belangrijk voor de fysieke ontwikkeling van het kind;
het stimuleert spieropbouw en coördinatie. Fysieke
inspanningen door het kind, zoals rennen, skaten of
balspelen, kunnen worden gestimuleerd door een
duidelijke padenstructuur, verhoogde elementen om
te balanceren en voor coördinatie, verticale elementen
om te kunnen klimmen, hangen, balanceren en vlakke
horizontale of verticale oppervlakten voor balspelen.

Mentale stimulatie

Het brein van een kind wordt op verschillende
manieren gestimuleerd door speelplekken.
Mentale stimulatie is hierbij de stimulatie van
verbeeldingskracht, kennis, waarneming, intelligentie
en verbale vaardigheden, oplossingsgerichtheid,
creatieve vaardigheden en fantasie. Vaak gaat deze
stimulatie hand in hand met andere kwaliteiten, zoals
sociale stimulatie of de mogelijkheid om het landschap
te vervormen. Mentale stimulatie kan worden bereikt
door verplaatsbare elementen, variatie in textuur,
kleur, materiaal en beplanting , een zekere hoogte van
intimiteit en mysterie (door het gebruik van bijvoorbeeld
beplanting), elementen en ruimtelijke objecten,
beplanting die een bepaalde kleur, textuur, bloei, geur,
vrucht biedt, insecten, zoogdieren, etcetera.
Mentale stimulatie heeft daarnaast speelplekken nodig
die zo veel mogelijk vrij zijn van verstoringen door
bijvoorbeeld verkeer, maar ook door te weinig schaduw,
te veel wind of een te hoge temperatuur (Heseltine &
Holborn 1987).

Sociale stimulatie

Speelplekken
voorzien
kinderen
in
sociale interactie, zoals in samenspel.
Ook mogelijkheden om te zitten, rusten
en een gesprek aan te gaan stimuleert de verbale

vaardigheden, en daarmee de sociale ontwikkeling.
Sociale interactie kan worden verkregen door (verlichte)
verblijfsplekken te creëren met zitmogelijkheden, zoals
stenen, muren en heuvels, maar ook locatiespecifieke
speelobjecten die kunnen fungeren als meeting point
(totempaalfunctie (CROW, 2000)) en speelplekken met
speelmogelijkheden die samenwerking stimuleren.
￼

betrokken voelen bij milieu- en beheerskwesties.
Rond deze leeftijd gaan zij zich persoonlijk en
emotioneel ontwikkelen. Balspelen staan vooral bij
jongens voorop.

Meervoudige doelgroepen

Met meervoudige doelgroepen wordt bedoeld
dat de mogelijkheid om te spelen voor kinderen
van verschillende leeftijden aantrekkelijk is.
Hierbij is het vermogen van een speelobject of
-plek om interessant te blijven voor het kind gedurende
het spel een belangrijk gegeven. Ook het aantal kinderen
dat op het object of de plek afkomen, de diversiteit in
kinderen en het gedrag van het kind worden hierdoor
beïnvloed. De kwaliteit van een speelomgeving voor
verschillende doelgroepen is de mogelijkheid van de
plek om verschillende kinderen te motiveren om te
spelen. Verschillende groepen kinderen kunnen hierbij
worden onderscheiden. In deze scriptie zal er slechts
worden gekeken naar verschillende leeftijden, de
bijbehorende actieradius van 0 tot 1000 meter (zie Fig.
44) en de verschillende behoeftes per leeftijdscategorie
(CROW, 2000 & Moore, 2014).

- Peuters (18 maanden tot 3 jaar):

0-1,5

1,5-3

3-7

7-11

Actieradius tussen de 10 en 50 meter. Het spelen
gebeurt vaak onder begeleiding van ouder of begeleider.
Gelijkvloerse activiteiten, waar vooral fantasie en
constructiemogelijkheden
gewaardeerd
worden.
Kleine, besloten speelplekken worden geprefereerd,
wat verbeeldend spel stimuleert, in tegenstelling tot
grote oppervlakten. Hierbij kan worden gedacht aan het
waarnemen van kleine wezens, als insecten, vogels etc.

Fig. 44 Actiradius van kinderen per leeftijd, 0 - 1000 meter

Actieradius tussen de 50 en 100 meter. Kleuters nemen
meer risico dan peuters. Educatie gaat een grotere
rol spelen bij kleuters, zo kan aan kleuters al worden
geleerd waar voedsel vandaan komt of hoe cycli van het
leven of seizoenen werkt. Kleuters hebben echter nog
wel een onontwikkeld zicht en kunnen zich nog lastig
oriënteren aan proporties en randen.

Ook kan een speelplek een educatieve functie
krijgen. De combinatie van spelen en leren blijkt goed
samen te gaan (Keliher, 2010). Hierbij kan worden
meegenomen dat kinderen in hun vroege jeugd
een positief beeld van natuur en milieu kan worden
gegeven, wat kan leiden tot een actieve bezorgdheid
met betrekking tot het milieu op latere leeftijd.
Aanraking met natuur biedt kinderen kans om hun
omgeving te ontdekken. Natuur- en milieu-educatie
moedigen vertrouwdheid en verantwoordelijkheid
voor natuur en mileu aan op jonge leeftijd, wat leidt tot
een verandering in de perceptie van natuur en mileu
(Keliher, 2010). Het buiten spelen is van groot belang
voor de ontwikkeling van het kind (National Research
Council and Institute of Medicine, 2002). Wanneer
buiten lesgeven en spelen wordt opgenomen in
het lesprogramma kan de waarde van het groen
aanzienlijk stijgen en een grotere bijdrage hebben in
de ontwikkeling van het kind.

- Kleuters (3 tot 6 jaar):

- Kinderen (6 - 11 jaar):

Actieradius tussen 100 en 500 meter. Kinderen van
gevorderde leeftijd zijn onafhankelijker en kunnen
meestal al fietsen. Bij deze leeftijd staat fysieke
stimulatie meer centraal, waarbij kinderen willen
skaten, rennen, fietsen, etc. maar ook nieuwe dingen
willen onderzoeken en verzamelen. Hierbij komen ook
aspecten als creativiteit en verbeelding kijken.

- Puber (12 -17 jaar):

Actieradius van 300 tot 1000 meter. Zij hebben een
goed begrip van verkeerssituaties en kunnen zich
verder verplaatsen. Deze jong-volwassenen willen zich

Kinderen zullen zich verplaatsen naar de speelplek
waar zij zich het meest comfortabel voelen (Moore,
2014). Hierdoor kunnen functies per leeftijdscategorie
gescheiden worden en zullen verschillende leeftijden
elkaar niet hinderen.

Educatieve functie:

Fig. 45 Fysieke stimulatie

Fig. 46 Mentale stimulatie

Fig. 47 Sociale stimulatie

Fig. 48 Environmental manipulation
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9. Ontwerp
Conceptueel ontwerp ‘waterbuffering’
In het conceptueel ontwerp (Fig. 5049) is een combinatie
gemaakt tussen waterbuffering, -afvoer en -infiltratie
en een schoolplein op het dak van de JP Coenschool.
Regenwater wordt intensief gebufferd op de platte
daken van omliggende gebouwen, waarna het via de
gevels wordt afgevoerd en in de gevelborders kan
infiltreren. De combinatie van een watersysteem op
het dak en op straatniveau, waarbij regenwater wordt
gebufferd, afgevoerd en geïnfiltreerd, is een effectieve
compensatie voor de verstoring van de stedelijke water
balans (Göbel, 2007).
Het schooldak is ingedeeld volgens het idee dat alleen
de delen met de meeste ondersteuning beloopbaar
worden (oranje deel). De rest van het dak zal dienen als
intensieve waterbuffering met extensieve dakbeplanting.
Speelplek op het dak is minder relevant in dit concept.
Intensieve waterbuffering in combinatie met beplanting
zal zorgen voor een hoge mate van verkoeling onder
het dak. Het schoolplein zal verder alleen dienen als
speelplek.
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Conceptueel ontwerp ‘schoolplein’

Fig. 49 Conceptontwerp ‘waterbuffering’

In het tweede concept wordt het schooldak gebruikt
als speelomgeving. Het dak is ingedeeld volgens de
principes van de meervoudige leeftijdsgroepen, waarbij
in het oosten het bestaande schooldak voor peuters
wordt gebruikt en naar het westen toe de leeftijd steeds
ouder wordt, van peuter via kleuter, kinderen naar het
multifunctionele plein op straatniveau, dat voor alle
leeftijden is, ook voor pubers die vanuit het buurthuis
hier komen spelen.
Waterbuffering gebeurt ook in de gevel- en straatborders,
zoals in het eerste concept, alleen kan, omdat op het
schooldak vrijwel geen water wordt gebufferd, het water
worden opgevangen in het waterplein.
Voor een uiteindelijke uitwerking zijn de twee concepten
tegen elkaar afgewogen. In het programma van eisen,
waar een speelfunctie zeer gewenst is, is intensieve
waterbuffering minder relevant naast het programma
dat het schooldak biedt.
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Fig. 50 Conceptontwerp ‘schoolplein’
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Door de drie functies, thermisch comfort, waterbuffering,
-afvoer en -infiltratie en een schoolplein in de
Balistraat te combineren vormt het een unieke kans
om de doelstellingen te realiseren met betrekking tot
stadsklimaat, klimaatadaptatie en speelomgevingen.

Masterplan Balistraat
Op de volgende pagina is in Fig. 51 te zien hoe
het concept is vertaald tot een masterplan voor de
Balistraat. Het masterplan wordt uitgewerkt in drie
deeluitwerkingen. Detailontwerp 1. bevat het ontwerp
voor het dak van de JP Coenschool, detailontwerp 2.
bevat het ontwerp voor het multifunctionele waterplein
en de voorkant van de school en detailontwerp 3. bevat
het ontwerp voor het straatprofiel van de Balistraat dat
alle drie de ontwerpen met elkaar verbindt.
Samen vormen deze drie ontwerpen het voorbeeld voor
het toekomstige stedelijke landschap, waarbij daken
optimaal worden benut. Het in ontwerp op zowel het
dakniveau als straatniveau geeft inzicht hoe er om kan
worden gegaan met het daklandschap als onderdeel
van een integraal ontwerp.

Masterplan Balistraat
Legenda
Verlaagd speelplein
Gevelborders
Straatborder (bioretentie)met bestaande
straatbomen
Daktuinboom
Speelpleinboom
Border daktuin
Omliggende sedumdaken
Rijweg met parkeerplaatsen
Trap
Buitenlokaal
Zand-water combinatie
Gebouwtje/opgang
1.
2.

3.

0

Fig. 51 Masterplan 1:300
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Detailontwerp 1. JP Coenschool
Legenda
Reliëf (ca. 0 - 1,0 meter)
Border
Betula utilis ‘Jaquemontii’
Parrotia persica
C’

Fruitbomen
D

Bessenstruiken

D’

E

Afscheiding buitenlokaal (heuvel)

C

E’

Buitenlokaal/theater
Pergola
Dakraam
Groene muur
Fig. 52 Detailontwerp dak JP Coenschool 1:200

Waterbufferende muur
Gebouwtje/opgang
Wateropvang/’riviertje’
‘Kinderboom’
Zand-water combinatie
Helling met beplantingstrap
Bruggetje
Balansbalken
Speelelement
Kweekbak (geïntegreerd in dakraam)
Stapstenen
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De detailuitwerking van de JP Coenschool bestaat uit
verschillende elementen. Deze elementen zijn gekoppeld
aan de locatie op het dak en de waterstructuur van het
‘riviertje’ dat uit de wateropvang komt (zie Fig. 54 en
Fig. 55). Aan de rechterkant bevindt zich het bestaande
dak dat een vernieuwing heeft ondergaan met een
kinderboom (zie Fig. 57) en verschillende borders
die voornamelijk peuters stimuleren. De gelijkvloerse
activiteiten op dit plein, zoals de zandbak waar het water
uit het riviertje in stroomt en de pergola, in combinatie
met de helling naar het volgende dak en de beplante
trap die hier aan vast zit, maken dit deel tot ideale plek
voor peuters. Dit deel wordt afgeschermd door een twee
meter hoge muur, die in combinatie met de kinderboom
voldoende schaduw biedt en gure wind vanuit het
zuid-westen wegneemt. Naast dit deel bevindt zich
het deel waar kan worden geleerd over waar voedsel
vandaan komt en hoe het groeit. Kweekbakken zijn
opgenomen in de huidige dakramen. Fruitbomen en
bessenstruiken leren de kinderen over voedsel. Dit
deel wordt afgeschermd door een groene haag, die de
ingang en voorkant van de schoolkant tevens een groen
en duurzaam karakter geeft.

0

Vanuit de wateropvang ontspringen de ‘riviertjes’.
Wanner het riviertje in westelijke richting wordt gevolgd
wisselen boomgroepen en speelelementen zich af. De
bomen zijn geplaatst op plaatsen waar steunpilaren en
dragende muren en kolommen zich bevinden. Door het
reliëf dat ontstaat door verschil in substraatdikte (zie
Fig. 55) wordt de complexiteit verhoogd en worden
kinderen gestimuleerd om hier te spelen. Tevens geven
de bomen, Betula utilis ‘Jaquemontii’ en Parrotia Persica
voldoende schaduw. Door de bomen voornamelijk in
het zuidwesten van het dak te plaatsen schermen zij
de gure zuid-westelijke wind in de winter af en kan een
zomerse bries voor verkoeling zorgen vanuit het oosten.
Het buitenlokaal bevindt zich op het noord-westelijke
deel van het dak, dat zich onder een eventueel begroeide
pergola bevindt. Het buitenlokaal wordt afgeschermd
door een heuvel met vegetatie, zodat de educatieve
functie niet wordt gestoord door de spelende kinderen
op de rest van het dak. Op deze manier wordt het
hoogteverschil tussen het noord-westelijke dak en de
rest van het dak overbrugd op een vrijwel onzichtbare
manier.
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Toegang tot het dak is mogelijk door de twee
gebouwtjes: een bestaande opgang en de andere die
zich dicht bij de ingang van de school bevindt. Deze
ingang is gecreëerd door een van de dakramen open
te maken en de onderliggende trap omhoog te trekken
tot dakniveau.
Veiligheid op het dak wordt geboden door verschillende
afscheidingen, zoals in Fig. 53 te zien is. Afscheidingen
moeten minstens 1,5 meter hoog zijn om veiligheid voor
de kinderen te kunnen waarborgen (Eurocode, 2005).

Legenda
Muur
Haag
Glazen afscheiding

Fig. 53 Afscheidingen van het dak
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Wateropvang en ‘rivier’

Doorsnede dakopbouw ‘rivier’

De impressie van de wateropvang laat zien hoe het water
zichtbaar wordt opgevangen en de kinderen leert over
neerslag. De opvang heeft een ‘totempaal’ functie en
creëert een plek waar kinderen samen kunnen komen en
samen kunnen spelen. De opvang symboliseert de bron
waarvanuit het regenwater via ‘riviertjes’ naar geschikte
gevels afvoert, waar het water wordt afgevoerd naar
straatniveau. De riviertjes zijn verlaagde elementen,
waar het water wordt gebufferd en waarboven een rijk
assortiment aan lage, vochtminnende vegetatie wordt
geplaatst. Het symboliseert de afstroom van het water
op het dak en leert de kinderen over het milieu, neerslag
en natuur.

Deze doorsnede laat zien hoe het dak kan worden
opgebouwd. Reliëf wordt gecreëerd door beloopbare
EPS isolatieblokken. Deze speciale isolatieblokken
zijn eenvoudig op maat te snijden, zijn licht in gewicht
en hebben een grote draagkracht. Daarnaast zullen
de blokken het gebouw een extra isolatielaag geven,
waardoor de energie-efficiëntie van het gebouw zal
stijgen en de lokalen eronder in de zomer minder snel
op zullen warmen. Een laag substraat of granulaat geeft
de mogelijkheid het dak te beplanten of te bespelen.
Door het reliëf ontstaat er meer complexiteit en worden
kinderen gestimuleerd om op het dak te spelen
(Bakker & Fähnrich, 2008). Het water stroomt vanaf
de hogere delen naar het ‘riviertje’ en wordt afgevoerd
naar geschikte muren, die het water afvoeren naar
straatniveau. De isolatie in combinatie met de vegetatie
op het dak zal het thermisch comfort zowel op als onder
het dak aanzienlijk doen verhogen.

De vegetatie van de riviertjes verschilt per locatie. Zo
zijn er uitbundige bloemmengsels en sedumvegetatie
bij de ‘bron’ en schaduwminnende vegetatie, zoals
varens in het bosrijke deel.

C

C’

Fig. 54 Wateropvangsysteem en ‘rivier’

Fig. 55 Doorsnede dakopbouw, reliëf en ‘rivier’ 1:25
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Erodium cicutarium

Doorsnede bufferende muur

Kinderboom

Het regenwater dat neerkomt op het dak loopt via de
vegetatie ‘rivier’ naar de verschillende groene muren.
Op de westzijde van het schoolgebouw wordt dit water
via een verdeelbox afgevoerd via plantenbakken.
Deze plantenbakken van 25 bij 35 cm laten het water
langzaam door de teelaarde en zand sijpelen, waardoor
het wordt gezuiverd. Het water druppelt vervolgens in
de onderliggende plantenbak. Dit herhaalt zich tot het
water uiteindelijk het de bioretentie bereikt, waar het
water een laatste keer wordt gezuiverd voor het kan
infiltreren in de grond. Bij piekneerslagen wordt het
water niet via de plantenbakken, maar in de verdeelbox
direct naar de bioretentie en waterplein geleid. Wanneer
er een ondercapaciteit is in het bioretentie deel wordt het
water via een overslag bovengronds naar het waterplein
geleid, waar het kan verblijven en duidelijk laat zien aan
de basisschoolleerlingen wat er met het regenwater
gebeurt.

Het centrale element op het deel op het schooldak voor
de peuters is de kinderboom (zie Fig. 57). Een grote (nep)
boom waar verschillende functies aan kunnen worden
gekoppeld. Zo kunnen er vogelhuisjes, insectenhotels
en vlinderkastjes aan worden gehangen, maar er zou
ook een schommel aan kunnen worden bevestigd. Dit
centrale element geeft door de aantrekking van vogels
en insecten een mentale stimulatie aan de kinderen.

De bioretentie waar het regenwater uiteindelijk infiltreert
is zo vormgegeven dat ouders en toezichthouders
kunnen plaatsnemen voor de groene muur, die in de
hete zomer een verkoelend effect geeft. Het water
stroomt bij piekneerslagen door de overslag naar het
waterplein. Daarnaast zal het omlaagdruppelende
water in combinatie met de verschillende vegetatie een
optimale sensatie van de muur geven.
De vegetatie is uitgezocht op weerbestendigheid
en diversiteit aan kleuren en geuren door het jaar
heen. Zo zijn bloemsoorten als de Gele lis (Iris
pseudacorus), varensoorten als Venushaar (Adiantum
pedatum), grassoorten (Acorus gramineus ‘Variegatus’)
en hangplanten (Erodium cicutarium) met elkaar
afgewisseld, waardoor de buffermuur een fraai zicht
geeft. De verscheidenheid aan kleuren en geuren door
het jaar heen in combinatie met de zichtbare afvoer
van het water zal een mentale stimulatie geven aan de
kinderen en het thermisch comfort van het plein en de
lokalen erachter aanzienlijk doen verbeteren.

Adiantum pedatum

Iris pseudacorus

Acorus gramineus
‘Variegatus’
overslag bij piekneerslag
humusrijke teelaarde
fijn zand
overloop bij ondercapaciteit
naar waterspeelplein
grind
fundering
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Fig. 56 Doorsnede waterbuffermuur 1:25

Fig. 57 Kinderboom
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Fig. 58 Doorsnede JP Coenschool 1:250
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Totaaldoorsnede dak JP Coenschool
De totaaldoorsnede op bovenstaande afbeelding laat
de daktuin over de gehele lengte van de school zien.
Op deze afbeelding is goed te zien dat op de plek van
de bomen meer substraat nodig is dan bijvoorbeeld op
de plek van de sedumvegetatie. Ook is te zien hoe de
dakramen zijn opgenomen in het hoogteverschl.

Impressie vanuit buurthuis
De impressie vanuit het buurthuis aan de overzijde
van de straat laat goed zien hoe het dak met zijn
hoogteverschilen wordt opgebouwd en hoe hiermee
wordt omgegaan in bijvoorbeeld het buitenlokaal.

Fig. 59 Impressie vanuit het buurthuis aan de overzijde van de Balistraat
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Beplantingsplan JP Coenschool
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Fig. 61 Boomsoort: Betula utilis ‘Jaquemontii’
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Parrotia persica
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Malus domestica, Appel
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Fig. 60 Beplantingsplan JP Coenschool

Voor het beplantingsplan van de JP Coenschool is
gekozen voor een kleurrijk, geurend assortiment. De
beplanting geeft ieder vak zijn eigen kleuraccent.
Iedere border bestaat uit meerdere vakken, welke
zijn verdeeld in een verfijnder beplantingsplan.
De verschillende vakken geven verschillende
beplantingscombinaties aan, welke zijn gekozen
zodat gedurende het grootste deel van het jaar het
kleuraccent zichtbaar blijft. Kleurende beplanting wordt
afgewisseld met grassen, waarin bollen zijn geplant
die in het voorjaar het vak een geheel andere kleur
zal geven. De golvende lijnen in de vakken geven een
speels effect. Door variatie in kleuren, texturen, geuren,
bloei en vruchten zullen de kinderen op het dak mentaal
gestimuleerd worden.
Vanuit de regenwateropvang ‘stroomt’ het riviertje met
verschillende soorten beplanting naar de gevels. De
beplanting is het meest kleurrijk bij de bron en gaat
daarna over naar sedumvegetatie en varensoorten in
schaduwrijke delen van het dak.

A1:

B3:

Rode accentsoorten

De boomsoorten in het beplantingsplan zijn allemaal
geschikt voor een daktuin (Berk, 2013). De boomsoorten
die zijn gekozen hebben speciale karakteristieken.
Zo heeft de Himalayaberk (Betula utilis ‘Jaquemontii’)
een virtuoos bladerdek met een spierwitte bast, het
Perzisch ijzerhout (Parrotia persica) een zeer fraaie
scharlakenrode herfstkleur en zijn de vruchten van
de fruitbomen (Prunus cerasifera ‘Nigra’, Ficus carica
en Malus domestica) te plukken. In combinatie met
de kweekbakken zullen kinderen leren waar voedsel
vandaan komt.

V1:

Schaduwsoorten

Boomsoorten
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Sedum/kruiden vegetatie

Sedum reflexum 		
Saponaria ocymoides		
Thymus serphyllum		
Anthemis tinctoria		
		

B1:

B2:

G1:

Vetkruid
Roze zeepkruid
Wilde tijm
Gele kamille

Papaver somniferum		
Bolpapaver
Varkensbrood
Cyclamen hederifolium
Galanthus			Sneeuwklokje
Crocus tommasinianus
Krokus

Vrouwtjesvaren
Bekervaren
Bosgierstgras

5

G2:

Lichte grassen

G3:
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P1:

Blauwe accentsoorten

Alchemilla mollis		
Vrouwenmantel
Carex morrowii ‘Gold Band’ Gele zegge
Salvia microphylla ‘Caramba’ Salie
Uncinia rubra 		Rode zegge
Persicaria amplexicaule ‘Firedance’
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Fig. 62 A1: Sedum Reflexum

Gele accentsoorten

Donkere grassen
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Grassen met bloemenmengsel en bollen

Athryium filix-femina		
Matteuccia struthiopteris
Milium effusum		

G1

Carex montana		 Bergzegge
Molinia caerulea		
Pijpestrootje
Panicum ‘North Wind’		
Blauw parelgierst
Festuca glauca ‘Elijah Blue‘ Blauw schapengras
Geranium ‘Jonson’s Blue’
Geranium
Salvia nemorosa ‘Viola Klose’ Salie
Scilla syberica		
Sterhyacint
Aconitum cammarum
Monnikskap

P2:

Lichte accentsoorten

P3:

Paarse accentsoorten

Fig. 63 B3: Salvia microphylla ‘Caramba’

Cornus canadensis 		
Kornoelje
Cimicifuga simplex ‘White Pearl Zilverkaars
Zantedeschia aethiopica
Aaronskelk
Lavendula angustifolia
Lavendel
Nepeta x faassenii
Kattekruid
Allium giganteum
Sierui
Liriope muscari ‘Royal Purple’ Monkey grass

Uncinia rubra			Rode zegge
Imperata cylindrica ‘Koenigii’ Japans rijstgras
Fig. 64 P3: Allium giganteum

Impressie JP Coenschool
De impressie in Fig. 65 geeft duidelijk weer hoe de
haag en waterbufferende of groene muur een upgrade
geeft aan de voorkant van de school. Het herontwerp
van de trap aan de voorkant van de school geeft
rolstoelgebruikers de mogelijkheid om zich naar boven te
verplaatsen. In tegenstelling tot de huidige situatie, waar
de rolstoelopgang zich voor de groene muur begeeft,
is er nu meer plek om het water op deze plek te laten
infiltreren in de bioretentie. De randen bioretentie zijn aan
alle zijden van de school vormgegeven als zitelement.
zodat ouders of begeleiders kunnen wachten op hun
kind of toezicht kunnen houden (zie Fig. 56). Ook is er
in het ontwerp rekening gehouden met de stalling van
fietsen. Waar het in de huidige situatie ongestructureerd
en onveilig gebeurde, is er in het nieuwe ontwerp meer
plek voor fietsenstalling gemaakt, met voldoende ruimte
voor de hoeveelheid fietsen die moet worden gestald
voor de school.

Impressie speelomgeving op het dak
De impressie in Fig. 66 laat zien
hoe kinderen kunnen spelen op het dak
van de JP Coenschool. De dakramen zijn geïntegreerd
in de beplanting of dienen als zitelement. Het riviertje
heeft verschillende verschijningsvormen, van bloemrijke
kruiden naar schaduwminnende vegetatie onder
de bomen. De plaatsing van de bomen en het relief
zorgen voor een afwisseling van open- en geslotenheid,
intimiteit en mysterie, wat de kinderen stimuleert om
te ontdekken, spelen en leren over vegetatie. Samen
spelen over de bruggetjes, stapstenen en andere
elementen stimuleert de sociale interactie tussen
kinderen en fysieke ontwikkeling.

Fig. 65 Impressie JP Coenschool
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Fig. 66 Impressie speelomgeving op het dak
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Detailontwerp 2. JP Coenplein
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Fig. 67 Detailontwerp JP Coenplein 1:200

De detailuitwerking van het waterplein en de voorkant
van de school is ontworpen naar principes van stedelijk
waterbeheer en speelomgevingen. De straatbomen
bieden voldoende schaduw op de noordelijke trottoirs.
De bomen zijn ingebed in een border, waar op kleine
schaal bioretentie toepasbaar is. Het overtollige water
van de straat stroomt af in de richting van het waterplein,
waar het kan worden gebufferd tijdens piekneerslagen.
Tussen de bomen is extra ruimte gecreëerd voor
fietsenstalling. De vernieuwde entree geeft mogelijkheid
voor rolstoelgebruikers om naar de entree van het
gebouw te rijden. Door het nieuwe ontwerp is zoals
eerder uitgelegd meer plek voor de bioretentie aan de
oostelijke kant van de ingang.
Het waterplein is multifunctioneel. Kinderen kunnen
rondom het plein rennen. Iedere border met bomen is
op een verschillende hoogte gebracht om de afstand
tussen plein en de achterliggende binnentuin te

overbruggen. De verschillende hoogtes van de borders
geven voor iedere leeftijd een verschillend beeld,
doordat kinderen van verschillende leeftijden ook een
afwijkende ooghoogte hebben.
De vorm van het plein is tot stand gekomen door de
verschillende entrees van het plein. De borders aan
oost- en zuidzijde van het plein hebben een brede rand,
waarop ouders en begeleiders kunnen plaatsnemen
wanneer zij wachten op hun kind of toezicht houden.
Tevens dient het als afscheiding tussen straat en plein
en verhoogt op deze wijze de veiligheid van het plein.
Het verdiepte plein kan bij piekneerslag vollopen met
het overtollige water dat vanaf de straat en bioretentie
naar het plein stroomt. De verschillende hoogtes en
schuine zijden van het verdiepte plein maken skaten
en balspelen mogelijk en stimuleren de kinderen om te
rennen, balanceren en zich bijvoorbeeld te verstoppen
achter de borders.
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Legenda

Tijdens een piekneerslag moet er zo’n 80 mm kunnen
worden gebufferd, aangezien 20 mm maar kan worden
afgevoerd via het riool (Koopman & Staverman, 2014).
Dit betekent dat van het oostelijke deel van de Balistraat
ca. 1.000.000 liter regenwater afstroomt. 200.000 liter
zal hiervan via het riool worden afgevoerd.
Een deel van het overtollige water kan worden gebufferd
in de bioretentie en een deel in het waterplein (ca.
26.000 liter).

Bestaande straatbomen
Fietsenrek
Border/bioretentie
Platanus acerifolia ‘Alphens Globe’
Robinia pseudoacacia
Verlaagd speelplein
Groene muur (boven bioretentie)
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Opvallend zitelement

Doorsnede JP Coenplein
Het JP Coenplein heeft een semi-openbare functie,
omsloten door bebouwing en de school. Het plein trekt
verschillende doelgroepen aan door de verschillende
stimulaties die het plein biedt. Fysieke stimulatie
wordt verkregen door de verharding, schuine randen
en niveauverschillen, waarbij er voldoende ruimte is
om kinderen te laten rennen, skateboarden, samen
te komen en rond het plein te gaan. Door voldoende
zitgelegenheid te creëren aan de zijkanten en aan de
zijdes van de bioretentie kunnen volwassenen, ouders
en begeleiders voldoende zicht houden op de spelende
kinderen en biedt het een aangename plek om te
wachten tot de schoolbel rinkelt. Tevens wordt hierdoor
sociale stimulatie gecreëerd, door het aansturen van
samenspel door bijvoorbeeld balspelen, skaten en
rennen of door samen op een zitelement te zitten.
Mentale stimulatie wordt verkregen door de verschillende
borders. Kinderen hebben een toenemende ooghoogte
naarmate hun leeftijd vordert. Door iedere border een
verschillende hoogte te geven worden de kinderen
op een verschillende hoogte in aanraking gebracht
met verschillende vegetatiesoorten. In Ook wordt
de kinderen duidelijk gemaakt hoe het water wordt
gebufferd, afgevoerd via de buffermuur en geïnfiltreerd.
Voor de bomen in de borders is gekozen voor Robinia
Pseudoacacia. De lichte kleur van de vele bladeren
houdt het plein tussen de gebouwen licht, maar zorgt
wel voor voldoende schadow op het plein.
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Fig. 68 Perspectiefoorsnede JP Coenplein - zomer

Op het plein ontstaat zo een verhard oppervlakte van 345
m2 om te spelen en te bewegen, waarbij in het verdiepte
deel tot maximaal 26.000 liter kan worden gebufferd,
waarna het gereguleerd wordt afgevoerd op het riool.
De grondwaterstand ligt op de plek van het plein tussen
de 1,10 en 0,90 meter onder maaiveld. Bij de verlaging
van het plein is hier mee rekening gehouden en is het
plein tot maximaal 0,60 cm onder maaiveld verdiept. De
bioretentie aan weerszijden van het plein zijn verhoogd,
waardoor infiltratie van hemelwater mogelijk is.
De regulatie van de afvoer naar het rioolstelstel kan
er ook voor zorgen dat het plein volloopt en in de
winter kan bevriezen. Op deze manier ontstaat er een
ijsbaan, waar zowel kinderen van de school, als van het
buurthuis kunnen schaatsen. Niet alleen kinderen, maar
ook ouders zullen hierdoor naar het plein komen en met
elkaar in gesprek gaan, wat een positieve invloed zal
hebben op de leefbaarheid van het plein en daarmee
de wijk.
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Fig. 69 Perspectiefoorsnede JP Coenplein - winter

Detailontwerp 3. Balistraat
Legenda
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Rijweg

Het detailontwerp van de Balistraat is vormgegeven
volgens principes van de reductie van het stedelijk
warmte-eiland effect en Water Sensitive Urban Design,
waarbij het bioretentie systeem centraal staat.
Op de daken is zo veel mogelijk intensieve vegetatie
toegepast om het stedelijk warmte-eiland zo veel
mogelijk te reduceren. In het detailontwerp is er van
uit gegaan dat daken in ieder geval een extensief
sedumdak kunnen dragen, waardoor zowel de
temperatuur binnenshuis als buitenshuis wordt
verlaagd. Onder de vegetatie zullen de daken fungeren
als waterbuffer. Op ieder dak zal tussen de 25 en
50 mm kunnen worden gebufferd (Waternet, 2013)
wanneer er van referentieprojecten als het Polderdak
te Amsterdam wordt uitgegaan. Deze buffering zal
niet voldoende zijn om tijdens piekneerslagen van
100 mm het hemelwater volledig te kunnen bufferen.
Het overtollige water zal via gevels en afvoeren naar
de gevelbuffers worden geleid, waar het kan infiltreren
(zie Fig. 71 en Fig. 72).
Water van het trottoir en het wegdek zullen afstromen
naar het noordelijke bioretentie systeem. Dit systeem
zorgt er in combinatie met de straatbomen voor dat
de temperatuur van de gevels en op straatniveau
niet onaangenaam wordt. Voldoende schaduw
wordt geboden door de bestaande straatbomen. In
combinatie met het nieuwe bioretentiesysteem zal het
straatprofiel een stuk aangenamer zijn, zowel voor het
thermisch comfort als voor het oog.
Fig. 70 Detailontwerp Balistraat 1:100
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Doorsnede Balistraat 1:100
In deze doorsnede is te zien hoe de straat wordt
opgebouwd. De zuidgevels hebben door de
slagschaduw van de gebouwen geen extra schaduw
nodig in de vorm van beplanting of bomen. Hier kunnen
bewoners echter wel hun eigen gevels onderhouden
en zorgen de zitelementen aan de bioretentie voor een
extra sociale functie. Mensen uit zowel het buurthuis
als bewoners kunnen deze zitelementen als sociaal
medium gebruiken. De noordzijde van de straat wordt
verder uigewerkt in Fig. 72.

G

Fig. 71 Doorsnede straatprofiel Balistraat  1:100
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humusrijke teelaarde
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Astilboides tabularis
houten vlonder boven duiker

Fig. 72 Doorsnede van de opbouw van het straatprofiel 1:20

Doorsnede detail straatprofiel 1:20

De detaildoorsnede van Fig. 72 toont het bioretentie
systeem, waarbij betonnen elementen een verzonken
border creëren waar direct hemelwater van het trottoir
en weg in kan worden geborgen, gefilterd en worden
geïnfiltreerd. Hemelwater wordt ingelaten onder de
houten vlonder via een duiker. Vegetatie bedekt de
border en en wateropvang en geeft een rijke uitstraling.
Bij ondercapaciteit wordt overtollig water afgevoerd via
de ondergrondse overloop naar het waterplein op het
JP Coenplein.
Water vanaf de daken wordt via regenpijpen of gevels
naar de smalle gevelborders geleid. Bewoners hebben
de mogelijkheid om te participeren in de aanleg en het
onderhoud van deze borders. Zij hebben de mogelijkheid
om beplanting te kiezen uit een vooraf samengesteld,
onderhoudsvriendelijk, kleurrijk, verkoelend en
vochtminnend assortiment, waardoor het straatbeeld
speels is met een eigen karakter, maar tegelijkertijd
geordend. De borders hebben hierdoor een interactieve,
publieke functie, waar geen eigendomsrechten aan
kunnen worden verleend.

Fig. 73 Beplantingsvoorstel: Lythrum salicaria, kattenstaart:
vochtbestendige plant, rijke bloeier in de zonnige
gevelborder aan de noordzijde van de Balistraat

Fig. 74 Beplantingsvoorstel: Athyrium filix-femina,
vrouwtjesvaren: bladhoudende varensoort voor in de
bioretentieborder, zowel verkoelend als luchtzuiverend

Fig. 75 Beplantingsvoorstel: Astilboides tabularis, 		
tafelblad: vochtminnende plant. Het grote blad zorgt
voor verkoeling door de grote evapotranspiratie.
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Discussie

Conclusie

In dit onderdeel zal met een kritische blik worden
gekeken naar zowel de literatuur als het ontwerp.
De keuze voor een ontwerp op het dak van een school
vloeide voort uit de literatuur die werd bestudeerd over
het stadsklimaat. Het ontwerp moest zowel voldoen
aan de eisen van duurzaam stedelijk waterbeheer,
verbetering van het thermisch comfort en het schooldak
als hoogwaardige speelomgeving.
Zowel kinderen als docenten ondervinden problemen
met betrekking tot het opwarmen van lokalen door
zonlicht en de donkere bitumeuze daken. De plek van
de JP Coenschool, te Amsterdam bevindt zich in een
oost-west geörienteerde straat en heeft een zeer verhard
plein en donker dak. Daarnaast bevindt de straat zich
op een van de plekken waar het meeste regenwater
wordt geaccumuleerd vanuit zowel andere straten als
de binnentuinen en daken.
Er zijn nog niet veel onderzoeken gedaan naar hoe
kinderen spelen of natuur ervaren. Het kan nooit met
zekerheid worden gezegd dat de speelomgeving die is
gecreëerd naar aanleiding van literatuur, zal aansporen
tot speelgedrag. Onderzoeken concluderen wel dat
elementen als fysieke stimulatie, mentale stimulatie, etc.
een bijdrage leveren in het speelgedrag, maar exacte
getallen zijn er niet. Kinderen hebben net als volwassenen
hun eigen wensen en beleving van de speelomgevingen
en zullen misschien niet worden gestimuleerd zoals in
het Network of Play wordt aangegeven.
Met de aanleg van een extra speeldak en groene gevels
en de ambitite om een groene uitstraling te geven aan het
gebouw komen beheerskwesties aan bod. De borders op
het dak zullen geregeld onderhouden moeten worden,
wat ons brengt op het volgende punt. De kostbaarheid
van het ontwerp is vrij hoog. Daktuinen zij niet goedkoop
in aanleg en onderhoud door de aanpassingen die
zullen moeten worden gedaan aan de dakconstructie
en gevelconstructie. Daarnaast vergt de beplanting die
is aangebracht op het dak onderhoud. Door te kiezen
voor andere beplanting dan in het beplantingsplan, kan
worden bezuinigd. De bufferende gevels zijn kostbare
elementen. Een groen uiterlijk kan al worden verkregen
door goedkope klimopplanten tegen de gevel te laten
groeien. Een bufferende werking is hierbij niet aanwezig.
Op het dakniveau worden kinderen beschermd tegen
wind en zon door de plaatsing van voornamelijk de
bomen, muren en groene haag. Deze oplossingen
geven het dak een groen karakter, maar zijn zeker
niet goedkoop. Minder kostbare oplossingen voor
het beschermen van de kinderen op het dak zouden
kunnen worden gezocht in bijvoorbeeld zonneschermen
of windbrekers. Onder het dak worden de kinderen en
docenten beschermd door een grotere isolatie van het
dak, en vegetatie op het dak en gevels.
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In de winter kunnen de riviertjes juist voor problemen
zorgen op het dak: wanneer het water bevriest kan
de dakbedekking schade oplopen. Voor dit probleem
kunnen installaties worden geplaatst, die het water naar
straatniveau afvoeren wanneer de temperatuur richting
het vriespunt gaat. Deze oplossing zorgt echter wel voor
een extra kostenpost.
Het waterplein wordt beschaduwd door verschillende
bomen en verkrijgt ook verkoeling door de verschillende
borders en bioretentie langs gevels. Ouders hebben zo
in de zomer een aangename wachtplek.
In de Balistraat is hetzelfde principe toegepast: bomen
geven schaduw op de noordelijke trottoirs en gevels en
de gevel- en straatborders geven verkoeling door de
schaduw en evapotranspiratie van de vegetatie.
Het waterplein heeft de functie van waterberging in
combinatie met een speelfunctie. Het plein functioneert
als waterberging door de verdiepte en schuine delen.
Hierdoor gaat de bespeelbaarheid van het plein omlaag.
Kinderen kunnen nu niet het plein direct oversteken,
maar moeten het waterplein in of moeten er omheen.
Het plein leent zich goed voor tikkertje, verstoppertje
of andere spelen, maar minder goed voor balspelen.
Hier is voor gekozen, omdat binnen 500 meter zich
een grote voetbalkooi bevindt. Wanneer er blijkt dat
de behoefte van de kinderen vanuit het buurthuis om
andere activiteiten te beoefenen, zal een ander ontwerp
moeten worden overwogen.
Sommige elementen zouden kunnen worden toegepast
op andere delen van de wijk of stad. Zo zou ieder plat
dak kunnen worden begroeid met extensieve beplanting
of zou kunnen fungeren als waterbuffer. Wanneer dit op
zo veel mogelijk daken wordt toegepast zal het stedelijk
warmte-eiland aanzienlijk kunnen worden verlaagd
en zullen poblemen met betrekking tot de afvoer van
regenwater voor het grootste deel kunnen worden
verholpen. Wanneer iedere school van de Indische
Buurt haar dak zou laten fungeren als speelplek zou
er een grote oppervlakte beschikbaar komen voor de
kinderen. Echter heeft niet iedere school de behoefte aan
een schooldak, omdat zij wellicht een ruim schoolplein
hebben of de kinderen op een andere manier kunnen
laten spelen.
De meerwaarde voor het stadsklimaat is niet de rode
draad geweest in het ontwerp. Er is echter wel rekening
mee gehouden in bijvoorbeeld het materiaalgebruik,
het verminderen van verharding of de toepassing van
groene daken op omliggende daken van de Balistraat.
Zo heeft het ontwerp toch een bijdrage geleverd aan het
stadsklimaat , maar wellicht zouden er meer elementen
kunnen worden toegepast om een grotere invloed te
hebben op het stadsklimaat.

Om antwoord te geven op de vraag hoe ontworpen
kan worden ten behoeve van het thermisch comfort
zijn verschillende vragen opgesteld voor de Indische
Buurt. Hieruit kan worden geconcludeerd dat
voornamelijk de straatoriëntatie een belangrijke factor
vormt. De straatoriëntatie beïnvloedt de schaduw- en
windpatronen, waarbij een lage H/W ratio van pleinen en
straten ongunstig blijkt te zijn voor het thermisch comfort.
Daarnaast vormt vegetatie een belangrijk element
door zijn verkoelende werking door schaduwwerking
en evapotranspiratie. Op het daklandschap kunnen
verschillende elementen helpen in de omgang met het
stedelijk warmte-eiland, namelijk koele daken, groene
daken, koele gevels en groene gevels. Zij hebben echter
alleen effect op het stedelijk warmte-eiland wanneer zij
worden toegepast op grote schaal.
Wanneer het daklandschap als nieuw maaiveld wordt
gezien, kan met deze principes worden ontworpen om
thermisch discomfort te voorkomen. Hierbij moeten
vooral schaduw- en windwerking in acht worden
genomen en de warmte-accumulatie binnenshuis.
Door verstedelijking raken natuurlijke processen in de
verdrukking. Deze processen kunnen juist een positieve
invloed hebben op het thermisch comfort van de
belangrhebbenden. De Indische Buurt is vrijwel geheel
verhard en laat geen ruimte voor infiltratie of evaporatie.
De regenwaterstroombanen en -accumulatie zorgen
voor problemen binnen de wijk. Duurzaam stedelijk
waterbeheer volgens principes van Water Sensitive
Urban Design kunnen de natuurlijke processen weer
teug brengen in de stad en het thermisch comfort
positief beïnvloeden, in de Indische Buurt voornamelijk
door bioretentiesystemen, welke de grootste effectiviteit
heeft en esthetisch kan worden geïntegreerd binnen het
ontwerp.
Om het thermisch comfort van de JP Coenschool
positief te beïnvloeden en het dak van de school
optimaal te benutten met een speel- en leeromgeving,
is het belangrijk om te kijken hoe een speelomgeving de
kinderen stimuleert om te spelen en zich te ontwikkelen.
Zo is er fysieke stimulatie, mentale stimulatie, sociale
stimulatie, complexiteit en environmental manipulation
nodig, waarbij verschillende leeftijdsgroepen worden
aangesproken.
Principes voor het vormgeven van het stadsklimaat op
microschaal kunnen worden gecombineerd met zowel
principes voor het ontwerpen van duurzaam stedelijk
waterbeheer als met principes voor het ontwerpen van
speelomgevingen voor kinderen. In het ontwerp voor
de Balistraat vormen verschillende programma’s van
eisen de basis voor de verschillende thema’s die hier

op toepasbaar zijn. Zo is het op het schooldak meer
relevant om hier principes voor het vormgeven van
speelomgevingen toe te passen, in combinatie met
princips voor het stadsklimaat en is het op straatniveau
meer relevant om principes van duurzaam stedelijk
waterbeheer toe te passen, in combinatie met principes
voor het stadsklimaat.
Groenstructuren worden zowel op straatniveau als
dakniveau op een dergelijke manier geplaats, zodat
zij overlast in de vorm van te veel zon of gure wind
voorkomen. Het afvoeren, bergen en infiltreren van
regenwater heeft hoogteverschillen nodig. Deze
hoogteverschillen worden gebruikt om verschillende
functies aan te koppelen, zoals een multifunctioneel
waterplein of een gevelborder, waar bewoners zelf hun
border kunnen vormgeven.

Reflectie
Het ontwerpen op het daklandschap is een vrij nieuwe
discipline en betreft veel verschillende professionals,
zoals architecten, stedenbouwers, landschapsarchitecten, maar betreft ook andere actoren als
bewoners, verhuurders, eigenaren, omwonenden etc.
Daktuinen en groene daken zijn hot en happening en
ik had niet gedacht dat de landschapsarchitect een
aanzienlijk aandeel kon hebben in het ontwerp en
realisatie ervan.
Mijn voorkeur binnen de landschapsarchitectuur gaat
uit naar het ontwerp binnen het stedelijke weefsel.
Toen het onderwerp in oktober 2014 bekend werd
was ik daarom aangenaam verrast en dit onderwerp
sprak mij meteen aan. Dit onderwerp heeft mij daarom
een nieuwe blik op de landschapsarchitectuur in
zijn stedelijke context gegeven. De mogelijkheid om
een gezamenlijke analyse uit te voeren en onderling
ervaringen uit te wisselen gaf me houvast, vooral in de
beginfase, waarin het nog onzeker is wat de uitkomst van
de thesis zal worden. Deze samenwerking in het tweetal,
maar ook het individueel werken, vereist discipline, die
niet bij iedereen even sterk naar voren kwam. In mijn
geval werkte ik in een tweetal, wat het proces inefficiënt
maakte, door uiteenlopende planningen van beiden.
Het ontbreken van gedetailleerd kaartmateriaal dwong
mij om contact op te nemen met verschillende instanties
om toch beschikking te krijgen over dit materiaal.
Hierdoor was er toch vrij snel gelegenheid voor kaarten modelstudies voor de gezamenlijke schaduwen stadsklimatologische wijkanalyse. Een van mijn
leerdoelen was om zelfstandig en gedisciplineerd te
werken aan een wetenschappelijk onderzoek en ontwerp.
Hierin ben ik naar mijn eigen mening in vooruit gegaan:
waarbij ik in studio-opzet iedere dag begeleiding kreeg
en vragen kon stellen, was dit tijdens de thesis niet
mogelijk. Twintig minuten per week begeleiding vond
ik aanvankelijk zeer weinig en dit beangstigde me,
maar het proces van de thesis heeft me zelfverzekerder
gemaakt in de omgang met onzekerheden binnen het
ontwerpproces en heeft me doen inzien dat zelfstandig
werken aan een ontwerp en onderzoek je dwingt om
eigen keuzes te maken en te reflecteren op je eigen
werk, maar ook om trots te zijn op wat je hebt ontworpen
en hebt gemaakt en ook daadwerkelijk achter je ontwerp
te staan.
Een belangrijk studiedoel was om ontwerpprincipes te
extrapoleren uit de geanalyseerde literatuur en om dit
toe te passen in een ontwerp. Ik heb naar drie thema’s
literatuuronderzoek gedaan; het stedelijk warmte-eiland,
duurzaam stedelijk waterbeheer en de vormgeving van
speelomgevingen. Uit deze drie thema’s kwamen ieder
verschillende ontwerpprincipes naar voren, die ik heb

Figuren
getracht te combineren in het uiteindelijke ontwerp. In
deze combinatie heb ik keuzes moeten maken, want niet
op iedere plek was het nodig om ieder thema evenveel
aan bod te laten komen. Zo is het bijvoorbeeld op het
schooldak minder relevant om intensieve waterbuffering
toe te passen. Ik ben er aangenaam door verrast
dat ik uit de literatuur vrij concrete ontwerpprincipes
en -uitgangspunten heb kunnen halen en deze ook
daadwerkelijk heb kunnen toepassen in het uiteindelijke
ontwerp.
Detailering en detailuitwerkingen versterken is niet mijn
sterkste kant geweest in eerdere studio’s. Ontwerpen
misten soms aanknopingspunten. De detailleringen
en detailuitwerkingen die ik deze keer voor de scriptie
heb gecreëerd zijn naar mijn mening vooruitgegaan
ten opzichte van eerder werk. De combinatie van
schetsontwerpen, doorsnedes, visualisaties, maar ook
werken in het SketchUp-model pakte voor mij goed uit
en resulteerde in een heldere detaillering, waarin alle
aspecten van het ontwerp goed belicht worden.
Een
ander
studiedoel
was
om
mijn
presentatievaardigheden te verbeteren. Waar ik in
eerdere studio’s mij liet afleiden door stress, tijdsdruk
of publiek heb ik tijdens de thesis geprobeerd hier op
te letten en mijzelf hier op te wijzen. Maar ook door
anderen te vragen hoe ik overkwam heb ik geleerd hoe
ik presenteer. Tijdens studio’s kwam ik vaak onzeker
over, niet trots op wat ik heb bereikt met mijn ontwerp.
De aspecten stress en afleiding door publiek heb ik
inmiddels grotendeels weten op te lossen. Tijdens de
eindpresentatie was ik wel trots op mijn eindresultaten en
naar mijn idee stond ik nu ook rustiger, zelfverzekerder
en minder gestresst te presenteren. Het aspect van
tijdsdruk vond ik lastig, aangezien vijf en zeven minuten
presenteren zeer kort is voor de grote hoeveelheid
materiaal.
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De
scriptie
heeft
mij
veel
geleerd
over
landschapsarchitectuur, met welke velden het zich
bezigt houdt, maar ook welke velden er nog te ontdekken
zijn, zoals die van het daklandschap. Ook leerde de
scriptie mij ook over mijzelf; waar ik eerder onzeker was
over mijn werk, ben ik nu trots op wat ik binnen deze
(korte) tijd heb bereikt en hoe dit aansluit op de visie
en ambities van gemeente Amsterdam. Wellicht vormt
dit sluitstuk van mijn bachelorstudie de aanleiding voor
de aanleg van het ongebruikte deel van het dak van de
JP Coenschool of worden andere scholen aangespoord
om een daktuin aan te leggen.
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Appendix A. Interview M. Khadarri

Appendix B. Interview Waternet

9 - 12 - 2015, Amsterdam

7 - 1 - 2015, Amsterdam

Gesproken met: Mustapha Khadarri (directeur JP
Coenschool, Balistraat, Amsterdam)
De JP Coenschool, locatie Balistraat, is omstreeks
1988 gebouwd. In die tijd waren de kinderen op de
school bijna 100% van buitenlandse afkomst. Door de
gentrification die in de wijk heeft plaatsgevonden zijn er
meer ‘autochtone’ kinderen in de buurt en op de school
gekomen. Door deze verandering zijn er ook meer
ouderinitiatieven ontstaan. Een van deze initiatieven was
de aanleg van de daktuin op een deel van de school.
Het initiatief ontstond vanuit de school, maar is samen
met de ouders van een aantal kinderen uitgewerkt.
Bij de realisatie van de daktuin zijn ouders en kinderen
direct betrokken geweest. Op een aantal zaterdagen
zijn ouders en kinderen naar de school gekomen om
te helpen bij de aanleg. Ook studenten van een aantal
universiteiten en hogescholen hebben hierbij geholpen.
De heer Khadarri geeft aan dat er maar geringe ruimte
voor de kinderen is om te spelen rondom de school.
De kinderen missen ruimte op het schoolplein. Dit
schoolplein is openbaar en niet in bezit van de JP
Coenschool. Er is onduidelijkheid over het beheer van
het plein. Groen aan de randen van het plein is daardoor
verdwenen. Ook oudere kinderen komen in het weekend
naar het plein om hier te spelen. Zij komen vanuit het
buurthuis ‘de Meevaart’ om hier te spelen. Een ontwerp
voor het plein is nodig, maar moet dus ook voldoen aan
verschillende functies voor verschillende leeftijden. Het
plein zou meer een buurtfunctie kunnen krijgen en zou
mensen bij elkaar kunnen brengen in de buurt.
Mustapha Khadarri gaf aan dat hij het zeer op prijs zou
stellen wanneer het gehele dak van de JP Coenschool
zou worden benut als speel- en leerdak. Hij zou meer
groen willen zien dan er nu is, en meer speeltoestellen
die aansluiten bij leeftijd van de kinderen die op de
school verblijven, namelijk groep 1 t/m 5 en voor- en
naschoolse opvang. Deze kinderen zijn tussen de 2 en
10 jaar oud.
De kinderen kunnen nu al op het kleine dak van de
school spelen en komen hier in aanrakeing met een
aantal planten. Hieraan wordt een natuur- en milieueducatie programma gekoppeld. Een combinatie van
educatie en spelen is gewenst op het dak. De kinderen
moeten zelf beleven en zelf doen, ze worden verder niet
gedwongen. Hoe eerder de kinderen in aanraking komen
met natuur, hoe meer respect en verantwoordelijkheid
zij dragen voor natuur en milieu, aldus Khadarri.
Het dak is tijdens schooltijd en voor- en naschoolse
opvang toegankelijk voor de kinderen en hier kunnen
ze onder begeleiding op het dak. Het dak is niet
toegankelijk voor buitenstaanders omdat het dak wordt

ontsloten vanuit de school zelf.
De school ontvangt vanuit Natuur en Milieu Educatie
en de gemeente Amsterdam subsidie voor aanleg,
onderhoud en educatie van een daktuin. Voor een
toekomstige daktuin en het budget is geen uitspraak te
doen. De school doet mee aan een programma “Fruit
voor School”, waarbij fruitbomen worden geplant en
kinderen wordt geleerd over gezonde voeding.
De heer Khadarri zou graag zien dat ook leraren worden
betrokken bij de daktuin. Zo zouden kweekbakken
uitstekend zijn om te laten zien waar voedsel vandaan
komt. Hierbij moet op het dak rekening worden gehouden
met verschillende leeftijden. Ieder kind speelt anders
en leert anders, daar moet het dak en de educatie
op worden aangepast. Op het dak zouden ‘rustiger’
spelletjes kunnen worden gedaan als touwtje springen
en zou met speeltoestellen kunnen worden voldaan aan
de vraag naar meer speelmogelijkheid .
Khadarri ziet het daklandschap van scholen in
verstedelijkte gebieden als oplossing voor het gebrek
aan ruimte om te spelen en te leren. Vooral in gebieden
waar kinderen niet genoeg in aanraking komen met
‘natuur’. Meer groene activiteiten zouden hier bij helpen.
Onder het huidige bitumeuze dak wordt het ook in
de JP Coenschool erg warm. Hiervoor is een grote
airconditioninginstallatie geplaatst die het gebouw moet
koelen. De kosten hiervoor zijn groot. Een daktuin met
vegetatie zou hiervoor de kosten kunnen drukken, aldus
Khadarri. Ook zouden concentratieproblemen onder
kinderen en leraren hiermee kunnen worden voorkomen.

Gesproken met: Eljakim Koopman (beleidsadviseur
Waternet) en Thomas Staverman (gespecialiseerd in de
Indische buurt, Amsterdam)
Er zijn twee interessante modellen voor een huidige
watersituatie-analyse: het rioleringsmodel en de
wateroverlast kaart. De laatste geeft weer waar het
water accumuleert.
Daarnaast gaf de heer Koopman aan dat retentie op
daken een ideale oplossing zou kunnen zijn. Het zou
zelfs nog beter zijn, wanneer deze retentie te reguleren
is, zodat de waterbeheerder er controle over heeft.
Berging is al heel mooi, maar het stuurbaar maken is
een interessante vervolgstap. In een optimale situatie
zou het dan als een spons kunnen fungeren. Tevens
is het van belang om de ratio tussen dakoppervlak
en omgeving, bijvoorbeeld wegen, mee te nemen in
de locatiekeuze. Wanneer de weg bijvoorbeeld veel
breder is dan de daken, behaal je minder resultaat dan
bij bijvoorbeeld een smal steegje. Echter, alle kleine
beetjes helpen. Als creatieve sprong suggereerde de
heer Koopman zelfs om het dakoppervlak nog groter
te maken, bijvoorbeeld door het te verbreden met een
watervangende rand, waardoor nog meer regenwater
afgevangen kan worden.
Het blijkt soms lastig te zijn om Amsterdammers mee te
krijgen in dit soort plannen. Het is daarom belangrijk om
niet alleen waterberging te creëren, maar ook positieve
neveneffecten moeten erin meegenomen worden,
bijvoorbeeld het creëren van waarde.
Vooral de effectiviteit moet erg goed in de gaten worden
gehouden. Heel veel argumenten kunnen namelijk
doodgeslagen worden met het feit dat het effect niet
significant is. De daktuin moeten we niet zien als dé
oplossing, maar als een onderdeel van een pakket aan
oplossingen. Andere bijpassende oplossingen kunnen
bijvoorbeeld vergroening of een risicolandschap zijn,
hierbij wordt het water naar een plek geleid waar het de
minste schade oplevert.
Dit sturen van water blijkt echter moeilijk te zijn in
Amsterdam, de stad is namelijk erg plat. Het oplossen
van het neerslagprobleem op de plek waar het valt is
daarom een goede oplossing. Stroombanen (de afvoer
via bijvoorbeeld een straat naar groen) kunnen hier niet
langer zijn dan 100-150 meter, omdat er anders enorme
hellingen ontstaan door het benodigde afschot.
Opvallend is dat de Indische buurt geen oppervlakte
water heeft. Wel wordt de buurt omsloten door de
ringvaart en lozingskanaal. Het is echter niet mogelijk
om hier direct water op af te voeren.

De verwerking van het hemelwater is een taak van de
gemeente. Een deel van het personeel van Waternet
is echter in dienst van de gemeente en voert deze
taak uit. Het rioolstelsel kan ongeveer 20 mm per uur
verwerken. Voor alles boven de 20 mm afvoer is nog
geen tool gevonden, niemand neemt hiervoor de
verantwoordelijkheid. Er is dus voor de overige 80 mm
geen oplossing op dit moment.
De Indische buurt is praktisch 100% verhard. Deze
buurt is grotendeels tussen 1900 & 1910 gebouwd en
heeft een gemengd rioolstelsel. Doordat veel panden
zo oud, zijn wordt het afvalwater vanuit de huizen vaak
nog niet gescheiden aangeboden. Dit betekent dat het
realiseren van een volledig gescheiden systeem hier
erg lastig zou zijn. Wanneer er meer water valt dan het
rioolsysteem kan verwerken, wordt er geloosd op het
oppervlaktewater. De Indische buurt is echter helemaal
ingepakt, waardoor afstromen naar het open water
vrijwel niet mogelijk is. Doordat de Zeeburgerdijk een
primaire waterkering is, kan er geen directe doorstroom
plaatsvinden. Deze buurt is tevens wat hoger gelegen
dan de omliggende buurten. Al deze factoren samen
maken dat de Indische buurt een heel goede plek is
voor het lokaal oplossen van neerslagoverschotten.
Door het weghalen van de toeloop van regenwater zou
tevens een directe waterkwaliteitswinst gerealiseerd
kunnen worden.
Wanneer je een waterbufferingsdak koppelt aan
andere oplossingen op maaiveldniveau, dan ben je
integraal bezig. Een voorbeeld van zo’n oplossing op
maaiveldniveau is ‘de tuin van Jan’. Hier wordt het
water van het dak opgevangen in vijvers, waar het de
mogelijkheid krijgt om te infiltreren in de grond. Voor
dit soort oplossingen zijn binnentuinen wellicht een
interessante plek.
Zo’n binnentuin kan dan bijvoorbeeld dienen als oase
van rust. Tevens kunnen de mensen die beneden
wonen er ook bij betrokken worden, zij krijgen een
mooie tuin en de mensen boven krijgen een betere
isolatie. Bij het bepalen van infiltratieplekken moet
goed gelet worden op de grondwaterstand, bij een
hoge grondwaterstand is inzijging namelijk niet goed
mogelijk. Lage grondwaterstanden zijn er in Amsterdam
echter vrijwel niet, in de Indische buurt concentreert de
hoge grondwaterstand zich bij de spoordijk.
In principe zouden de maatregelen in de gehele
Indische buurt effectief zijn. Het beste zou zijn om de
waterbuffering overal toe te passen, maar voor nu kunnen
eerst de meest urgente plekken worden gebruikt.
Het is bij het kiezen van de meest geschikte locatie
tevens zeer van belang om de eerder uitgelegde ratio
tussen dak- en wegoppervlak mee te nemen.
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