
Parkeren Haarlem Schalkwijk

In het plan is voorzien in een parkeergarage van 600 plaatsen. Deze parkeergarage is bestemd voor 
bezoekers aan het winkelcentrum en bewoners. De bewoners hebben geen aparte afgescheiden 
parkeerplaatsen. De parkeerbalansberekening houdt rekening met uitwisseling van parkeerplaatsen tussen 
bewoners en bezoekers. Indien de eindbelegger van de woningen separate parkeerplaatsen wenst voor de 
bewoners dient het aantal parkeerplaatsen hierop afgestemd te worden.

In de parkeergarage wordt een systeem gehanteerd van achteraf betaald parkeren. Dit betekent dat de 
parkeergarage de beschikking krijgt over een slagboominstallatie. Dit systeem functioneert tijdens 
winkelopeningstijden en tijdens de uren dat het bioscooppubliek van de parkeergarage gebruik maakt.

Naast de bezoekers zullen ook de bewoners in deze parkeergarage gaan parkeren. De bewoners kunnen 
hiervoor een parkeervergunning aankopen. De parkeergarage dient voor de bewoners 24 uur per etmaal 
toegankelijk te zijn middels een speedgate. De bewoners moeten de parkeergarage kunnen openen met 
een passé partout.

Compactheid & hoofdstructuur van de parkeergarage

Door de initiatiefnemer dient gezocht te worden naar de meest efficiëntie oplossing in de gebouw structuur. 
De constructieve overspanningen van de nieuwbouw moeten worden meegenomen.

Voor de uitwerking van de parkeergarage zijn onderstaande systemen van bovengrondse garages 
mogelijk:

• vlakke-vloergarage;
• hellingbaangarage;
• split-levelgarage.

Gezien de functies en ruimten onder de nieuwe parkeergarage heeft het de voorkeur om een lichtgewicht 
bouwsysteem te hanteren omdat er dan minder kolommen noodzakelijk zijn en er een kostenbesparing kan 
worden doorgevoerd.

Kwalitatief programma van eisen

Voor gebouwde parkeervoorzieningen gelden de navolgende uitgangspunten: voor wat betreft de 
afmetingen:

Afmetingen
Parkeergarage conform de parkeernorm NEN 2443, 2013.

Uitgangspunten voor de parkeerplaatsen en rijstroken zijn:
* de breedte van een parkeervak is minimaal 2,5 m
* de lengte van een parkeervak is 5 m
* de laatste plaats voor kolom of muur is minimaal 2,6 m
* de diepte van een parkeervak is minimaal 5,0 m bij een breedte van 2,5 m

Schuin inparkeren heeft de voorkeur boven haaks parkeren 
Zo groot mogelijke kolomvrije overspanning 
Bij voorkeur ronde kolommen 
Uitgangspunten voor invalidenplaatsen zijn:

* de lengte van het parkeervak is minimaal 5,0 m
* de breedte van het parkeervak is minimaal 3,5 m
* de doorloopbreedte bedraagt minimaal 1,2 m

De volgende uitgangspunten gelden voor de hellingbaan:
hellingbaan mag max. 12 % bedragen
overgangshellingen 6 graden
aan begin en einde een zone van 5,0 m horizontaal
hellingbanen dienen overdekt te zijn en binnen de afsluiting te liggen
de breedte van de banen dient minimaal 2,5 m te bedragen
voetpad aan beide zijden met holle band



Vrije hoogte (conform NPR
* voor rijdend verkeer 2,2 m
* voor voetgangers 2,3 m
* minimumhoogte onder leidingen/balken 2,1 m

Ontsluiting van de parkeergarage
De in en uitritten van de parkeergarage dienen zodanig gesitueerd te worden, dat zij logisch 
vanaf de straat bereikbaar en zichtbaar zijn.
Een heldere organisatie middels, duidelijke routing, brede parkeerplaatsen en een separate 
voetgangerszone, dienen ertoe bij te dragen dat de drempel om de parkeergarage te betreden zo 
laag mogelijk is en spraken van een groot sociaal veiligheidsgevoel
Vluchtwegen vanuit de garage dienen op openbaar terrein uit te komen, vluchtwegen naar de 
parkeergarage zijn niet toegestaan.
Indien de in-/uitritten onoverzichtelijk zijn dienen verkeerslichten te worden aangebracht.
Ten aanzien van het circulatiesysteem worden de volgende uitgangspunten 
gesteld: i.v.m. een vlotte en veilige afwikkeling is éénrichtingsverkeer gewenst 
éénrichtingscircuits moeten linksdraaiend zijn 
de lengte van de circuits dienen zo kort mogelijk te zijn 
doodlopende rijbanen dienen te worden vermeden.
De in-/uitritten dient een bufferzone te hebben die voldoende groot is om 1% a 2% van een 
maatgevend spitsuur te kunnen opvangen.
Voorkeur bestaat voor twee in- en twee uitritten

Indeling
De parkeergarage dient afsluitbaar te zijn buiten de openingstijden van de winkels en bioscoop. 
De speedgate staat open tijdens winkelopeningstijden en de tijden dat de bioscoop is geopend. 
Buiten deze tijden zijn de speedgates gesloten en kunnen deze alleen geopend worden door 
vergunninghouders middels een pas.
Minimaal 1% van de totaal gerealiseerde parkeerplaatsen dienen invalidenplaatsen te zijn. De 
invalidenparkeervakken dienen nabij de voetgangers in-/uitgang of lift gesitueerd te zijn 
Naast de parkeerruimte dienen de volgende functies te worden ondergebracht:

* eventueel stallingcapaciteit voor winkelwagentjes
* een berging t.b.v. veegmachine en andere materialen
* betaalautomaten (bij voorkeur tegenover de winkelwagenstalling en beheerdersruimte)

Voor het verticaal voetgangerstransport gelden de volgende uitgangspunten:
* in de parkeergarage wordt 1 tapis roulant opgenomen vanaf de 1e parkeer laag naar het 
maaiveld. Deze tapis roulant komt uit tegen over de Nice Passage en vormt tevens de entree 
van beide supermarkten. De overige parkeerlagen worden voorzien van een lift.
Vanaf te tweede parkeerlaag wordt een voorziening meegenomen voor een eventuele later 
aan te brengen tapis roulant
* loopafstand tot lift niet groter dan 80 m
* loopafstand tot trap niet groter dan 30 m, i.v.m. NPR en brandweereisen
* trappartijen minimaal 1,5 m breed (comfortabele aan-/optrede).

In de parkeergarage dient, nabij de verkeersruimte ruimte gereserveerd te worden voor 
winkelwagens. Het aantal winkelwagens zal met de gebruikers worden afgestemd. 
Voetgangersingangen plaatsen in rooilijn van het gebouw die goed zichtbaar zijn gemaakt.
Het aantal voetgangersingangen, de aanwezigheid van een lift en de exacte positie van de 
voetgangersentree wordt bij de uitwerking bepaald.
Trappenhuizen prefab beton vloer voorzien van vloertegels hekwerken standaard thermisch 
verzinkt



Installaties

Elektrotechnische installaties
* verlichting

schakeling d.m.v. centraal bedieningspaneel in beheerdersruimte 
uitgangspunt voor de verlichting is de NEN 2443.2013
in verband met de specifieke aandacht voor de sociale veiligheid, zal voldoende 
verlichting aanwezig moeten zijn.

* trafo en voeding
voorzieningen opnemen t.b.v. nutsbedrijven
aandrijving van rolluiken voorzien van benodigde voeding en stuurstroom, indien nodig 
zijleidingen voorzien van verstevigingen 
bemetering via eigen meterkast
naar de beheerdersruimte leidingen en aansluitingen aanbrengen t.b.v.:

monitoren en CC TV installatie 
storingssignaal lift met spreekcontact 
equipment van derden 
intercominstallatie 
noodstroomvoorzieningen 
parkeerapparatuur
eventueel open/dicht-signalering loopdeur

* PTT/CAI
aantal aansluitingen afstemmen op wensen toekomstige gebruiker

* besturingssysteem
Er dient een besturingssysteem worden aangebracht waarvan de volgende aspecten 
onderdeel zijn:

verkeerslichten (klein model diameter 100 mm)
rolluiken; de aandrijving d.m.v. een thermisch beveiligde elektromotor met een ‘op-stop- 
neer’-schakeling
loopdeur; de electrische sluitplaat (welke bedoeld is om de loopdeur te openen en welke 
aangestuurd wordt door de parkeerapparatuur) dient bij algehele spanningsuitval af te 
vallen.

* Er dient een vol-vrij signalering worden geïnstalleerd.
* Brandmeldinstallatie middels handmelders en slow up (geen sprinkler)

Droge blusleidingen bij de trappenhuizen e.e.a in overleg met de brandweer

Werktuigbouwkundige installaties

* bouwfysica
tochtgaten zoveel mogelijk voorkomen

* koeling/verwarming/ventilatie
de garage zal toegankelijk zijn voor voertuigen met een Ipg-installatie
1. CO detectie conform NVN 2443
2. om stankoverlast van uitlaatgassen uit de passage te weren worden de opgangen 

gesloten uitgevoerd.
natuurlijke ventilatie is uitgangspunt de garage beschikt derhalve over voldoende 
gevelopeningen die natuurlijke ventilatie mogelijk maakt.

* sanitair en riolering
voldoende mogelijkheden voor de afvoer van lekwater/schrobputjes opnemen, 
aan einde hellingbaan goot + zandvang opnemen 
wateraansluiting t.b.v. poetsmachine 
Molest bestendige hemelwaterafvoeren



Akoestiek
Om contactgeluid tegen te gaan dienen de garagedeuren met behulp van trillingsdempers, 
geheel vrij van de bestaande bouwconstructie te worden gemonteerd.
Gemiddeld geluiddrukniveau 45 dB(A)

Afwerking/Inrichting

Algemeen
* lichte kleurstelling en zorgvuldige afwerking. De verdiepingen herkenbaar gemaakt met icoon 

of kleur.
Wanden
- de wanden worden gecoat of geverfd met anti graffity verf. De onderste 60 cm van de 

wanden en kolommen i.v.m. de zichtbaarheid bij voorkeur wit coaten. E.e.a. in relatie tot 
vormgeving ontwerp garage.

Vloeren

* hellingbaan, trappen, wanden en bordessen in gewapend beton
* zorgen voor ruw oppervlakte van de hellingbaan i.v.m. gladheid
* hellingbanen, tegen lekkage, voorzien van opstand
* trappen en bordessen uitvoeren met kwalitatieve anti slib-slijtlaag
* voorzieningen opnemen voor aanrij beveiliging

Reclame en bewegwijzering

* zowel aan de buitenzijde als aan de binnenzijde van de parkeergarage zal er in een helder en 
duidelijk bewegwijzeringsysteem (way finding), ook voor slechtzienden worden voorzien

* nabij de entree van de parkeergarage zal een parkeeraanduiding en hoogtebegrenzing 
ontwerp/inpassing als onderdeel van het ontwerp worden aangebracht

* bij de inrit naar de parkeergarage zal een vrij-/volsignalering worden geplaatst.
* in de parkeergarage zullen de parkeervakken gemarkeerd worden
* de winkels waaronder Albert Heijn krijgen een specifieke aanduiding en bewegwijzering

Externe voorwaarden
Aan o.a. de volgende algemene externe voorwaarden zal de P-garage moeten voldoen: 

Document tbv de tender fase IA 
de Nieuwe Nederlandse Praktijkrichtlijn, NPR 2443 
Bouwbesluit 
Bestemmingsplan 
Plaatselijke brandweervoorschriften 
Plaatselijke richtlijnen vanuit de Nutsbedrijven 
Geboden Toegang 
Richtlijnen voor sociale veiligheid 
Arbo-wet en veiligheidsbesluit restgroepen 
Milieuwet


