
Op drie plekken is een stalen 

spanconstructie gemaakt onder 

het bestaande spaceframe.

Zware stalen platen zijn op het 

dak bevestigd, in een nieuwe 

betonnen opstort.
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Piazza vervangen. Vanwege onder meer BREEAM-score en  
doorval veiligheid is in alle gevallen gekozen voor vervanging 
door glas.

Dertig ton
Het 25 meter hoge atriumdak van het Piazza wordt gedragen 
door een Bailey-spaceframe, samengesteld uit stalen buizen met 
speciale koppelingsstukken. Op dit spaceframe zijn in diagonale 
richting stalen goten aangebracht, die zadeldaken met kunststof 
beglazing droegen. De lichte spaceframe-constructie bleek 
maximaal 9 ton te kunnen dragen. De nieuwe daken van glas en 
aluminium wegen echter bij elkaar al 30 ton. Toch was het de 
bedoeling om het spaceframe en de daarop liggende stalen 
goten te hergebruiken en alleen de zadeldaken te vervangen. 
“Samen met Aronsohn als hoofdconstructeur van het UMC, zijn 
we gaan kijken hoe we dat spaceframe zouden kunnen verster-
ken”, vertelt Ton Willems van Brakel Atmos. “We hebben ervoor 
gekozen dat te doen door het onderspannen van de constructie. 
Dat kon op drie plekken, waar kolommen staan in de belenden-

Het hoofdgebouw van het UMC Utrecht is inmiddels bijna dertig 
jaar oud. De diverse kunststof lichtstraten die destijds zijn aan-
gebracht, voldeden niet meer aan de huidige eisen en zijn re-
centelijk door Brakel Atmos vervangen. De lichtdoor latendheid 
was sterk verminderd en er deden zich lekkages voor. De direc-
te aanleiding voor de vervanging van de daken was echter de 
brandveiligheid. In de loop der jaren is het gebruik van de on-
derliggende verkeersruimtes tussen de verschillende gebouw-
delen behoorlijk veranderd. Daar zijn steeds meer voor zieningen 
en winkels gekomen, waardoor de vuurbelasting is toegenomen 
en het gebied steeds meer een verblijfsgebied is geworden. 
Extra maatregelen waren nodig om te voldoen aan de eisen van 
brandveiligheid. Een belangrijk deel daarvan betrof het aanbren-
gen van ramen voor rook/warmte-afvoer in de diverse daken.
Behalve de daken van deze drie grote verkeersruimtes tussen 
de gebouwdelen, heeft Brakel Atmos ook het kunststof dak 
vervangen van de ruim 200 meter lange Zonnestraat, die als 
verbindende zone helemaal voor de gebouwen langs loopt. 
Ook zijn de kunststof lichtstraten boven het atrium van het 

De daken in drie fasen: links 

oud, midden als kaal nieuw 

frame en rechts als nieuwe 

glaskap.

Kunststof lichtkappen van UMC Utrecht worden vervangen door 

glas op aluminium. Om de extra belasting te kunnen dragen, is een 

spaceframe onder een atriumkap onderspannen met een constructie 

van willemsankers.

Spanconstructie
onder spaceframe
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de gevels.” De onderspanningsconstruc-
tie is gemaakt met Willemsankers M42. 
Op de knikpunten van deze constructie is 
twee keer een verticale staaf geplaatst 
die aangrijpt op een knooppunt in de 
bovenzijde van het spaceframe. Dat bleek 
beter dan onderin aangrijpen, omdat het 
spaceframe hiermee op trek belast wordt 
in plaats van op druk.

Zware staalplaten
De buitenste stangen van de onderspan-
ningsconstructie moesten zeer stevig 
worden bevestigd. Om dat mogelijk te 
maken zijn gaten van ø 100 mm door de 
betonnen dakrand geboord. De Willems-
ankers zijn daar doorheen gestoken en 
zijn vastgemaakt aan een oog op een 
zware stalen plaat. Deze stalen plaat 
meet 1,0 x 1,3 meter met een dikte van  
30 mm. De plaat is aangebracht op het 
betonnen dak en bevestigd met zware 
Hilti-ankers. Vanwege de grote trekkrach-
ten van de constructie kon dat niet in het 
bestaande beton. Daarom is als eerste de 
oude dekvloer op het beton weggehakt. 
Vervolgens zijn stekeinden aangebracht, 
deels gelast aan de oude wapening en 
deels in boorgaten in het beton. Over 
deze stekeinden is een nieuwe betonop-
storting gemaakt. In die nieuwe opstort is 
de stalen plaat bevestigd. Omdat de op-
stort zich aan de buitenzijde van het dak 
bevindt, is hier een omtimmering met 
isolatie omheen aangebracht, die vervol-
gens is ingepakt in de dakbedekking.

Op voorspanning
De onderspanningsconstructies zijn aan-
gebracht middels een steigerconstructie, 
die deels in de vijver van het Piazza is 
geplaatst. De zware Willemsankers zijn 
via het dak naar binnen gebracht. Na het 
aanbrengen is de constructie op voor-
spanning gebracht. Dat is gedaan met 
een twee meter lange momentsleutel die 
ingesteld werd op 800 Nm voor de bui-
tenste twee en 1100 Nm voor de middel-
ste ondersteuning. Daarmee is een voor-
spanning gecreëerd van respectievelijk 
105 en 140 kN. Door om en om de buiten-
ste en de middelste constructie op te 
spannen, is het spaceframe op de nieuwe 
draagpunten circa 20 mm gelift. Onder de 
nieuwe belasting van glas en aluminium is 
het spaceframe vervolgens weer iets 
gezakt.
Na het aanbrengen van de ondersteu-
ningsconstructies zijn de steigers weer 
afgebroken. De daken zelf zijn vervangen 

1 // Situatie van de verschillende glaskappen (beeld: Google Earth). 2 // De diagonaal gerichte kap-

pen van onderuit gezien. 3 // Aanzicht van de kappen op het dak van het Piazza.
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vanaf een werkvloer die gelegd is op de 
rails van de onderhoudsinstallatie, die 
zich onder elke lichtstraat bevindt. 

Geïsoleerde werkvloer
Waar het Piazza tijdens de vervanging 
volledig kon worden afgesloten voor 
publiek, was dat niet het geval bij de 
vervanging van de diverse lichtstraten 
boven de – eveneens 25 meter hoge – 
verkeersruimten. Hier stond juist de be-
drijfscontinuïteit voorop en dus een onge-
hinderde stroom van bezoekers en activi-
teiten. “We hebben deze lichtstraten op 
dezelfde manier vervangen. De werkvloe-
ren hebben we ’s nachts aangebracht en 
zo nodig verplaatst. De werkvloer zelf is 
geïsoleerd, vooral om geluidsoverlast te 
voorkomen. En op de werkvloer is een 
waterkerende laag aangebracht om bij 
een eventuele regenbui te voorkomen 
dat er water naar binnen zou komen”, 
vertelt Willems.

Gesegmenteerd
Alle drie verkeersruimtes waren voorzien 
van een driedelig dak (ca. 50 x 11 meter), 
met een hoog dak in het midden en aan 
weerszijden daarvan een lager dak. Die 
drie daken waren uitgevoerd in gebogen 
kunststof. Deze gebogen constructie is 
vervangen door een gesegmenteerde 
glasconstructie. “Gebogen glas is kost-
baar. En dan moet je ook de RWA-ramen 
daarin gebogen maken. Door te segmen-
teren kun je ook rechte ramen toepassen. 
We hebben een mock-up gebouwd om 
de opdrachtgever te tonen hoe het  
eruit zou komen te zien. Met wat kleine 
wijzigingen is dat ontwerp goedgekeurd.
Belangrijk was onder meer dat wij de 
leidingen voor de aansturing van de 
 perscilinders van de ramen zoveel 

door om en om 
de constructies 
op te spannen, is 
het spaceframe 
op de nieuwe 
draagpunten  
20 mm gelift

1 // De oude gebogen lichtkappen in kunststof. 2 // De nieuwe gesegmenteerde lichtkappen in 

glas. 3 // De Zonnestraat van onderaf gezien, met links de oude en rechts de nieuwe constructie.
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 mogelijk onzichtbaar wegwerken in onze profielen.”
De draagconstructie van dit gesegmenteerde dak bestaat uit 
aluminium roedes in het eigen systeem van Brakel Atmos, die op 
de knikken aan elkaar gelast zijn. “Voordeel van het lassen is 
ook dat je een doorgaande water afvoer in je profielen creëert.” 
De roedes hebben een h.o.h.-afstand van 1,20 meter, waar de 
kunststof beglazing een breedte van 60 cm had. “Daardoor 
ontstaat een rustiger beeld.”

Meer daglicht
Het nieuwe glasdak, voorzien van zonwerend glas, leidde tot 
een aanzienlijk hogere daglichttoetreding. “Normaliter heeft 
kunststof een iets hogere lichtdoorlatendheid dan glas. Maar dat 
geldt niet voor oud kunststof dat door algen is aangetast. De 
helderheid nam in dit geval dus juist toe ten opzichte van de 
oude lichtstraat.” Dat zou kunnen leiden tot lichthinder voor 
wachtende bezoekers en op werkplekken. Mede om die reden 
is in de lange Zonnestraat die voor het hele gebouw langs loopt, 
gekozen voor een zeefdruk op het glas. Hier zijn puntjes van  
2 mm aangebracht met een dekking van ongeveer 60 procent 
van het oppervlak.

Nieuwe gevel
Het dak van de Zonnestraat ligt op een hoogte van 8 meter. 
Dwars daarop bevinden zich de drie 25 meter hoge lichtstraten 
van de verkeersruimtes. Aan de voorzijde zijn die verkeersruim-
tes voorzien van transparante gevels, die Brakel Atmos ook 
vervangt. In deze gevels zijn onder meer lamellen aangebracht 
voor de luchttoevoer voor de RWA. “Belangrijkste uitdaging zat 
hier in de bereikbaarheid. Het dak van de Zonnestraat mocht 
maar maximaal 100 kg per m2 dragen. Onderstempelen van dat 
dak kon niet vanwege de grote bezoekersstromen door de 
straat. Samen met een steigerbouwer hebben we toen een con-
structie bedacht waarbij de steiger wordt opgehangen aan de 
dakranden van de belendende gebouwen en wordt ingeklemd 
tussen de gevels daarvan. Aan de ene kant is dat een gevel met 
betonnen tegeltjes. Daar kun je dus niets mee doen. Aan de 
andere zijde zaten sandwichpanelen. Die hebben we verwijderd. 
In de gevel daarachter konden we in ieder geval nog boren voor 
een bevestiging.”
De vervanging van de daken en van de gevels zijn feitelijk drie 
afzonderlijke werken en zijn ook zodanig aanbesteed. Alle drie 
aanbestedingen werden gewonnen door Brakel Atmos, dat in 
alle drie gevallen ook optrad als hoofdaannemer.
Startpunt van de hele renovatie was om te voldoen aan de nu 
geldende brandveiligheidseisen. Op 20 december heeft het 
certificeringsbureau dit zowel theoretisch als in de praktijk met 
positief resultaat gecontroleerd en getest en voldoet het UMC 
nu dus aan alle eisen.

“ we hebben de steiger 
opgehangen aan de 
dakranden en ingeklemd 
tussen de gevels”

De gevels van de lichtstraten zijn ook vervangen en zijn voorzien van 

lamellen voor luchttoevoer.

Vanwege de brandveiligheid zijn de nieuwe lichtstraten voorzien van een 

groot aantal uitzetramen.
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Willemsanker M42

Koker 80/5
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Nieuwe opstorting op nieuwe stekeinden

Bestaande dakconstructie
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