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INLEIDING



Inleiding

Het Nieuwsblad van 13 november 2012

Nog steeds geen normen voor parkeergarages

“Te smalle en te lage parkeervakken, een
verwarrende signalisatie en oneerlijke tarieven
maken van elk bezoek een onaangenaam
hindernissenparcours.
Al die hindernissen schrikken automobilisten af.”



Inleiding

• Om de leefbaarheid en bereikbaarheid in steden te garanderen

• Omwille van dure grondprijzen

parkeergarages vormen meer en meer een belangrijke schakel in het parkeer- en mobiliteitsbeleid.



Inleiding

• Een parkeergarage is geen kelder om auto’s op te stapelen.

• Wel een geconcentreerde parkeervoorziening die onderdeel is
van de publieke ruimte.

• Om het succes van een parkeergarage te garanderen, moet die
met dezelfde zorg ontworpen worden als het stedelijk plein
erboven.

• Zorg voor een open structuur en helder circulatieplan, laat
daglicht toe in de parking, gebruik lichte kleuren voor
maximaal comfort en sociale veiligheid.

• Het feit dat Belgische ontwerpnormen ontbreken, is geen excuus.

Parking Mosae Forum

Parking Grote Markt Mechelen



WIE DOET WAT? VERSCHILLENDE PARKEERTAKEN

• BELEID
• FINANCIEREN
• EXPLOITEREN
• BEHEREN

…VAN OPENBARE PARKEERGARAGES IN SAMENHANG MET HET BELEID OP STRAAT



BELEID



Beleid

• Helikopterview

Visie over het parkeerbeleid vanuit het mobiliteitsbeleid

– Vraagvolgend of sturend?
– Al dan niet betalend
– Autoluw centrum of parkeren “onder de Grote Markt”?

• Parkeerbeleid is een strategische keuze van de gemeente,

en mag niet aan de markt overgelaten worden.



Beleid

Op een dag…..

Zaterdag 29 december zelfde tijd, zelfde stad



Beleid

Reportage :

“Papendrechtse parkeergarage is bodemloze put”



FINANCIEREN



Financieren

• Het is voor een gemeente goedkoper om geld te lenen dan voor de private markt

• De financieringslasten kunnen ver uiteenlopen en zijn zeer bepalend voor het
succes van de exploitatie

• Wie betaalt, bepaalt



EXPLOITEREN EN BEHEREN



Exploiteren en beheren

• Exploiteren:
– Bepalen beleid (tarieven, openingstijden)
– Exploitatierisico (men is verantwoordelijk voor de inkomsten)
– Niet arbeidsintensief

• Beheren:
– Uitvoerende taken (aanwezigheid, geldafhandeling, onderhoud, schoonmaken)
– Management van beheer
– Zeer arbeidsintensief



STRATEGISCH BELANG VAN DE GEMEENTE



Strategisch belang van de gemeente

• Vrijheid om te handelen

• De gemeente moet niet rijk worden van parkeren, maar ze mag niet achterblijven met een
financiële kater.

• Inzicht in consequenties van maatregelen

• Voorwaarden om zelf te exploiteren: Voldoende omvang voor twee of meer personeelsleden

• Opties:
– Stad of grote gemeente: zelf financieren en exploiteren, beheer uitbesteden
– Kleine gemeente: zelf financieren en exploitatie uitbesteden voor beperkte periode
– Gemeente zonder grootschalige ontwikkelingen: financiering en exploitatie uitbesteden



STRATEGISCH BELANG



Strategisch belang

En toch…

• Veel gemaakte redenering dat “de privé” het parkeerprobleem zal oplossingen

• Garandeert een pps-constructie, waarbij een exploitant zelf zorgt voor de financiering een
zorgeloos parkeerbeleid?

• Goede PPS- bestekken zijn juridische spitstechnologie



Strategisch belang

Indien voor een PPS-constructie gekozen wordt :

• Maak als gemeentebestuur zelf een kosten-batenanalyse met een referentie opbrengst en
referentie kost en dus een referentie Netto-Contante-Waarde voor de gewenste looptijd (vb 40
jaar)

• Indien deze NCW waarde negatief is, betekent dit dat de investering niet volledig gedekt is, en
dat dus na de looptijd nog een restwaarde voor de parking zal moeten betaald worden



Strategisch belang

Rekenmodel waardebepaling parkeergebouw



Strategisch belang

Indien voor een PPS-constructie gekozen wordt :

• Laat de markt concurreren met dezelfde referentie opbrengst maar wel met eigen kost en dus
eigen NCW

• Leg een formule vast die de restwaarde berekent in functie van gewijzigde inkomsten en laat de
markt concurreren over eventuele afbetalingsvoorwaarden

• Op die manier blijf je als gemeente baas over tarieven en gebruik van de parking



CASE STUDY



Case study
• Bestaande stadskern met horeca, wonen,

detailhandel en publieke functies

• Parkeren on-street, alle stadspleinen voor
parkeren bestemd



Case study
• Ambitieus stadsinbreidingsproject met bijkomende

oppervlaktes voor

• 1 :Openbare bibliotheek en stedelijke academie

• 2 en 3 : Gelijkvloers : detailhandel en retail

• 2 en 3 : Verdiepingen : appartementen

• Parkeren off-street, ondergronds onder de projectzone

• Bedoeling om de publieke ruimte te ontlasten van
geparkeerde auto’s



Case study
• Parkeervraag voor

• 1 :Openbare bibliotheek en stedelijke academie : 30 pp

• 2 en 3 : Gelijkvloers : detailhandel en retail : 200pp

• 2 en 3 : Verdiepingen : appartementen : 80 pp

• Compensatie voor schrappen on-street parkeren : 80pp

WIE DOET WAT ????



Case study

• Ondergronds parkeren is zeer duur : vanaf 25.000 € /pp

• Zorg voor maximaal dubbel gebruik

• Wat met parkeernormen voor wonen in het stadscentrum , zijn deze nog  relevant ???

OF



Case study

• Bepaal op voorhand het nieuwe parkeerbeleid (bv betaalzones)

• Laat de exploitant zowel de inkomsten van straatparkeren als van de
ondergrondse parking

• Betalend parkeren zeer gevoelig voor de retailwereld : enerzijds willen zij
niet opdraaien voor parkeerkosten, terwijl de klant gratis moet parkeren



Case study
• Moderne betaalapparatuur maken het gemakkelijk voor handelaars om korting aan hun

klanten toe te staan

• Parkeren is voor een projectontwikkelaar  dus geen senicure

• Moet de lokale overheid mee investeren om het project aantrekkelijk te maken voor
retailers ??

• Maak op voorhand een kosten-baten analyse voor het parkeren



NORMEN EN AANBEVELINGEN



Normen en aanbevelingen

• Voorschriften
– Nederland :  NEN 2443
– België : Verordening toegankelijkheid - Norm NBN S21-208-2 (brand)

• Aanbevelingen
– Nederland :  CROW ASVV 2004
– België : Vademecum duurzaam parkeerbeleid



Normen en aanbevelingen
Inspiratie publicaties

Nederland : CROW
• Ontwerpwijzer (publicatie 99)
• Stappenplan bouwproces parkeergarages (publicatie 238)
• Ontwerpwijzer Parkeergarages (publicatie 239 = samenvatting en actualisatie van 99 en 238)

ESPA – toets uitgave december 2011

• (European Standard Parking Award) = een onderscheiding die namens de EPA (European
Parking Association) wordt uitgereikt



Normen en aanbevelingen
Waar vindt u wat?

• Surf naar : www.vexpan.be
Klik op : Over Vexpan
Kies vervolgens : ESPA

• Surf naar : www.crow.nl (betalend)
Klik op : Publicaties

• Surf naar : www.mobielvlaanderen.be
Klik op : vademecums
Kies vervolgens : Vademecum duurzaam parkeerbeleid

• Surf naar : www.acquirepublishing.nl/parkeer24



VERSCHILLENDE TYPES PARKEERGARAGES

- SPLITLEVELGARAGE
- GARAGE MET VLAKKE VLOER
- HELLINGBAANGARAGE



SPLITLEVELGARAGE

DE VERSCHILLENDE PARKEERLAGEN VERSPRINGEN SLECHTS
EEN HALVE VERDIEPINGSHOOGTE



Splitlevelgarage

• Voordelen
– Korte hellingen
– Goede verhouding bruto vloeroppervlakte en netto parkeerruimte
– Inpasbaar bij hellend maaiveld
– Parkeerdekken liggen horizontaal

• Nadelen
– Minder goed overzicht en sociale veiligheid
– Dubbele stijgpunten zijn nodig



GARAGE MET VLAKKE VLOER

DE VERSCHILLENDE PARKEERLAGEN VERSPRINGEN EEN VOLLEDIGE VERDIEPINGSHOOGTE

Vlakke vloer en op- en afritten aan de buitenkant Vlakke vloer en centrale op- en afritten Vlakke vloer en carrousel



Garage met vlakke vloer

• Voordelen
– Parkeerdekken liggen horizontaal
– Goed overzicht en sociale veiligheid mogelijk
– Logische en korte looproutes
– Gunstig voor winkelwagentjes, personen met beperkte mobiliteit
– Grote vrijheid in vorm

• Nadelen
– Langere hellingen



HELLINGBAANGARAGE



Hellingbaangarage

• Voordelen
– Optimale benutting van vloeroppervlakte
– Goed rijcomfort – geen steile hellingen
– Vooral geschikt voor kleiner parkeergarages met weinig verkeersbewegingen

• Nadelen
– Parkeerdekken liggen schuin
– Niet gunstig voor personen met beperkte mobiliteit
– Uitgaand verkeer passeert alle vlakken



VARIANT: SPIRAALVORMIGE PARKING



Variant: spiraalvormige parking

• Voordelen
– Optimale benutting van vloeroppervlakte

• Nadelen
– Zeer duur, indien tot op grote diepte moet worden gewerkt



ENKELE BELANGRIJKE PRINCIPES



Enkele belangrijke principes

• Inplanting kolommen

• Schuin of haaks parkeren

• Eénrichtingsverkeer

• Geen te lange rechtstanden

• Geen doodlopende parkeerwegen

• Geen onnodig zoekverkeer

• Linksomcircuit

• Voetgangersverkeer

• Verwarming van hellingbanen



Enkele belangrijke principes

Inplanting kolommen
Kolommen tussen parkeervak en rijbaan



Enkele belangrijke principes

Inplanting kolommen
Kolomvrije overspanning van één parkeereenheid (parkeervak – rijbaan – parkeervak)



Enkele belangrijke principes

Kolomvrije overspanning

• Zwaardere overdrachtsconstructie (hoogte = 1/10 overspanning) omwille van grotere overspanning,
MAAR:

• grotere capaciteit

• parkeren verloopt sneller en comfortabeler

• minder schade aan auto’s

• grotere transparantie en dus sociale veiligheid

• minder onderhoudskosten

• minder verlichting nodig

• verluchting en RWA is goedkoper te installeren

• flexibiliteit

• uiteindelijk duurzamer – grotere bouwkost wordt gecompenseerd door vorige kostenbesparingen

Let wel : niet evident als er nog bovengelegen constructies zijn



Schuin parkeren

• Vlotte in- en uitrit – minder uitstoot van CO

• Aangewezen bij rotatieparkeren

• De rijweg kan smaller worden gedimensioneerd

• Parkeercapaciteit kleiner per lengte parkeervak

• Eénrichtingsverkeer is zeker (is dus veiliger)

• Aangewezen ter hoogte van de in-en uitrit van de parking, om opstopping te vermijden



Haaks parkeren

• Aangewezen bij stallingsgarages

• Eénrichtingsverkeer is moeilijker af te dwingen



Eénrichtingsverkeer

• Beperken van verkeersbewegingen

• Veiliger voor voetgangers



Geen te lange rechtstanden

• Om de snelheid te beperken

• In principe maximaal 50 meter



Geen doodlopende parkeerwegen

• Moeilijk manoeuvreren

• Geen ruimte om te keren



Geen onnodig zoekverkeer

• Door een ladderstructuur (hoofdweg en korte rijbanen)



Linksomcircuit

• Tegen de klok in

• Voor beter overzicht (chauffeur links)



Voetgangersverkeer

• Voetgangers laten zich moeilijk sturen

• Duidelijk en heldere verwijzing naar de uitgangen



Wegdekverwarming

• Wegdekverwarming wordt bij voorkeur aangebracht bij open hellingen met een
hellingspercentage van 10% of meer



MAATVOERING

(FIGUREN UIT NEN 2443)



Maatvoering (figuren uit NEN 2443)

NEN versie 2010 - versie 2011 al in omloop, zeer recentelijk goedgekeurd

Begrippen voor parkeerterreinen

Door de band genomen :

• Parkeervak : 2,5m breed en 5m diep

• Parkeerweg bij haaks parkeren : 6m breed



Maatvoering (figuren uit NEN 2443)

Dwarsdoorsnede helling voor uitrijden verkeer bij een ondergrondse parkeergarage



Maatvoering (figuren uit NEN 2443)

Opstelruimte bij parkeerapparatuur bij in- en uitritten



Maatvoering (figuren uit NEN 2443)

Minimale parkeervaklengte en parkeervakbreedte bij langsparkeren



Maatvoering (figuren uit NEN 2443)

Speling in bochten



Maatvoering (figuren uit NEN 2443)

Minimale breedte van de parkeerweg afhankelijk van parkeerhoek en breedte van parkeervak bij
eenrichtingsverkeer op de parkeerweg

Minimale breedte van de parkeerweg afhankelijk van breedte van parkeervak bij tweerichtingsverkeer
op de parkeerweg



Maatvoering (figuren uit NEN 2443)

Maximaal toe te passen hellingspercentages afhankelijk van de lengte van de hellingbaan



ROOK- EN WARMTEAFVOER INSTALLATIE



Rook- en warmteafvoer installatie

• Wat is rook- en warmteafvoer?
– In geval van brand
– Ventilatie met ventilatoren (mechanisch)
– Aanzuig van verse lucht
– De weg naar de brand vrijmaken voor de brandweer wind in de rug

• Wanneer verplicht? te vinden in de brandnorm KB 1994
– Gesloten parkeergarage
– Vanaf 2500m²

• Technische uitwerking
– Norm NBN S21-208-2 (verplicht door de wet via het KB)



Rook- en warmteafvoer installatie

• Basisprincipe
– Horizontale luchtsnelheid creëren
– Lucht aanzuigen aan ene zijde van de parking
– Rook afblaas aan de andere zijde

Brand
Lucht
aanzuig

Luchtsnelheid

Rook
afblaas



Rook- en warmteafvoer installatie

• Technische uitrusting



DAGELIJKSE VENTILATIE (CO)



Dagelijkse ventilatie (CO)

• Dagelijkse ventilatie
– Luchtkwaliteit bewaken
– Uitlaatgassen verwijderen
– CO-concentraties vermijden

• Technisch
– Meestal zelfde extractoren dan RWA
– RWA-ventilatoren op lager debiet
– Dode punten vermijden extra boosters aan het plafond



DEMONTABELE EN VERPLAATSBARE PARKEERGARAGES



Demontabele en verplaatsbare parkeergarages



Demontabele en verplaatsbare parkeergarages

• Mecano-principe – standaard bouw elementen

• Voor een tijdelijk of definitief parkeerprobleem

• Flexibel uitbreidbaar

• Duurzaam - cradle to cradle

• Goede prijs/kwaliteit

• Snel te bouwen

• Afwerking op maat mogelijk (vb gevelbekleding)

• Kan gekocht, gehuurd of geleased worden



Demontabele en verplaatsbare parkeergarages



Demontabele en verplaatsbare parkeergarages



DANK VOOR UW AANDACHT

VOOR VRAGEN EN OPMERKINGEN KUNT U CONTACT OPNEMEN MET:

STEFAAN LUMEN
SWECO PARKCONSULT

T +32 2 383 06 40
E STEFAAN.LUMEN@SWECOBELGIUM.BE


