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1. PARKEREN PROVINCIEHUIS LOCATIE RIJNSWEERD 

 
Het provinciehuis van de provincie Utrecht zal de komende jaren worden aangepast. Het be-
staande gebouwncomplex van laagbouw met 11 zogenaamde Sterren en hoogbouw van de 
Toren zal veranderen in de Toren met nieuwbouw. In totaal gaat het metrage terug van ruim 
35.000 m2 bvo naar circa 26.000 m2 bvo. Het terrein is ruim 4 Ha groot en bevat historische 
elementen van de waterscheiding van de Hollandse Waterlinie.  
Op dit moment zijn het Programma van Eisen en het projectplan goedgekeurd en zal op korte 
termijn de selectieprocedure starten voor de ontwerpende en uitvoerende partijen. Als onder-
deel van het programma van eisen is een massastudie van de –zogenaamde- vervangende 
nieuwbouw gemaakt. Het betreft in dit stadium van hert  project slechts een eerste verken-
ning.  
 
De oplossing voor het parkeren vormt het onderwerp van deze notitie. 

 

1.1 Aspecten rond parkeren 

Het parkeren bij het Provinciehuis te Rijnsweerd kan vanuit verschillende invalshoeken wor-
den beschouwd. Het betreft functionele, bestemmingsplantechnische en bedrijfseconomische 
aspecten alsmede de technische haalbaarheid. 
 
In het bestemmingsplan is het maximum aantal te realiseren parkeerplaatsen aangegeven. 
De locale omstandigheden, zoals de vorm van het terrein, de toegangswegen, de bodemge-
steldheid en eventuele vervuiling, de vorm van het gebouwen bepalen tezamen de techni-
sche haalbaarheid en dus de realiteit van de uitgangspunten rond parkeren. De verdeling van 
functies en hun bijbehorende logistieke stromen zijn ook van invloed op de oplossing voor het 
parkeren. 
Daarnaast heeft de provincie een duidelijke eigen visie over dubbel grondgebruik, duurzaam-
heid en mogelijke verdere vastgoedontwikkeling op het eigen terrein. 
Tenslotte zullen de financiële aspecten van de diverse parkeeropties meewegen in de be-
sluitvorming.  
 
Deze notitie is gebaseerd op de informatie en inzichten van juni 2007. Voor een (gedetail-
leerde) haalbaarheidsstudie zijn de resultaten van overige studies nodig over onder meer de 
bodemgesteldheid, de (exacte) verkeersafwikkeling en de logistieke principes achter de be-
nutting van het terrein in de toekomst. Onder parkeren wordt in deze notitie het parkeren van 
auto’s, vrachtauto’s en motoren bedoeld. De uitgangspunten voor fietsen, bromfietsen en 
scooters zijn in het PvE beschreven. 
 
Achtereenvolgens wordt in dit memo ingegaan op: 
o De kwantitatieve uitgangspunten. 
o De kenmerken van parkeren op open maaiveld en al dan niet overdekt op het terrein of 

in de bouwmassa van de vervangende nieuwbouw. 
o De financiële aspecten. 
o De functionele en belevingsaspecten 
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2. UITGANGSPUNTEN EN KENMERKEN 

 

2.1 Kwantitatieve uitgangspunten 

 
Zoals in het Functioneel-Ruimtelijk Programma van Eisen (PvE)  is verwoord, zijn er conform 
het vigerende bestemmingsplan maximaal 289 parkeerplaatsen te realiseren bij 26.000 m2

bvo (Toren + vervangende nieuwbouw).  
 

2.2 Terreinindeling 

De voorgestelde vervangende nieuwbouw zal moeten aansluiten op de bestaande en blij-
vende Toren. Het ligt daarbij voor de hand om de vervangende nieuwbouw direct naast de 
Toren te situeren als een bouwmassa met vijf of zes verdiepingen met een bebouwde opper-
vlakte van circa 3.000 m2 bvo (diepte grotendeels 16,20m.) 
 
De Toren kent nu een hoofdingang op niveau +1. Het is de taak van de ontwerpers om een 
goede verbinding te creëren tussen dit niveau 1 van de Toren en de entree / het entreege-
bied van de vervangende nieuwbouw. Het valt te overwegen om op niveau 0 (=maaiveld) een 
deel te gebruiken voor de logistieke afhandeling van goederen en een deel voor ondergronds 
(= overdekt, maar open naar de omgeving) voor parkeren. Als ca 80% van de bebouwde 
grondoppervlakte overblijft voor ‘overdekt’ parkeren dan zijn hier circa 84 parkeerplaatsen 
beschikbaar en blijven er circa 205 plaatsen op maaiveld te realiseren. 
Het terrein van het provinciehuis te Rijnsweerd is van voldoende omvang om parkeren op 
open maaiveld te realiseren, ook de een verdere intensivering met gebouwen in de toekomst. 
 
Overdekt onder de grond of overdekt als eerste (drie) verdiepingen van de vervangende 
nieuwbouw is vanuit de terreinindeling haalbaar.  
De toegang naar het terrein kan vanaf de Pythagoraslaan en vanaf de Galileïlaan.  Een na-
dere studie naar verkeersstromen zal moeten onderbouwen of beide dan wel één van de 
twee toegangen voor autoverkeer gewenst zijn.  

 

2.3 Kenmerken parkeren op open maaiveld, overdekt en / of ondergronds 

 
Het parkeren op maaiveld is op eenvoudige wijze te realiseren. Het terrein is van voldoende 
omvang.  
 
Overdekt parkeren zou in deze situatie op maaiveldniveau onder de vervangende nieuwbouw 
kunnen. Het betreft ongeveer 1/3 van het totaal aantal parkeerplaatsen. Ook voor deze op-
lossing zijn er geen technische problemen te verwachten, als het parkeren op maaiveldni-
veau betreft. Bij het ontwerp is wel extra aandacht nodig voor de plaats van leidingschachten. 
 
Overdekt parkeren ondergronds of als onderdeel van de bouwmassa bovengronds vergt na-
der onderzoek naar de technische consequenties. Het is bekend dat op het terrein een na-
tuurlijke vervuiling (arseen) in de grond aanwezig is. De ligging van de toevoer van nutsvoor-
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zieningen, de plek van de putten van de KoudeWarmteOpslag, de leidingen voor de sprink-
lerinstallatie zijn bekend en zullen afhankelijk van de plek van een ondergrondse parkeerga-
rage aangepast moeten worden. 
Ook de bodemgesteldheid zal nader onderzocht moeten worden ten aanzien van de soort 
fundering en de benodigde waterkering. 
 
Overdekt parkeren over meerdere bouwlagen boven de grond lijkt in beginsel technisch 
haalbaar. Er zijn echter wel consequenties voor stramienmaten, leidingschachten en ver-
keersruimten (liftschachten). Daarnaast zal de luchtkwaliteit van de omgeving en vooral de 
luchtkwaliteit in de vervangende nieuwbouw en in de Toren nadere studie vergen. De beoog-
de duurzaamheid (hoge kwaliteit conform de Green Calc+ methode) wordt wellicht negatief 
beïnvloed door deze oplossing. 
De maximale bouwhoogte voor de vervangende nieuwbouw is 25m. Uit berekeningen blijkt 
dat de optie om overdekt parkeren op te nemen in de bouwmassa van de vervangende 
nieuwbouw hierin past. Het gaat dan om 3 verdiepingen parkeren (vrije hoogte 2,50m. en 
maximaal 5 verdiepingen kantoorruimte (vrije hoogte 2,80m.). 

 

2.4 Financiële aspecten 

 
In deze fase van het project zijn de investeringen alleen op basis van kengetallen weer te ge-
ven. Conform de financiële boekhoudkundige regels van de provincie is de investering af te 
schrijven via annuïteiten. Hierna zijn de investeringen per parkeerplaats van de verschillende 
mogelijkheden op een rij gezet. 
 

Soort parkeren Kengetal investering / par-
keerplaats (exclusief BTW) 

maaiveld € 2.500 
overdekt onder gebouw € 4.000 
ondergronds € 16.000 - € 25.000 
overdekt , onderste bouwlagen ge-
bouw 

€ 13.000 - € 17.000 

3. VIER (BASIS)OPTIES VOOR PARKEREN 

 
Er zijn in principe vier opties voor het parkeren te benoemen. Daarnaast zijn er ok varianten 
op deze opties denkbaar. Het betreft de volgende opties: 
1 Parkeren volledig op maaiveld; 
2 1/3 van het aantal plaatsen overdekt op maaiveldniveau onder vervangende nieuwbouw 

en 2/3 open op maaiveld;  
3 volledig in parkeergarage ondergronds; 
4 90% van aantal plaatsen overdekt op eerste lagen vervangende nieuwbouw en 10% 

open (kort parkeren, dienstauto’s); 
 
In een tabel zijn hierna de nadere kenmerken weergegeven 
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Soort parkeren Benodigde 
terreinop-
pervlakte 

Raming investering excl. 
niet compensabele BTW 

Raming exploi-
tatielasten per 
jaar*  

1 289 plekken open op 
maaiveld 

7.300 m2 € 722.500 (incl. toegang) € 31.000 

2 84 plekken overdekt on-
der gebouw +  205 op 
maaiveld 

5.300 m2 € 900.000 (incl. toegang)  € 46.000 

3 289 plekken in onder-
grondse garage 

Alleen toe- 
ritten 

€ 5.925.000 (incl. toe-
gang) 

€ 300.000 

4 270 overdekte plekken in 
het gebouw en 29 open 
plekken op maaiveld  

725m2 + 
toeritten 
naar over-
dekt deel 

€ 4.250.000 (inclusief 
toegang)  

€ 260.000 

*: exclusief eventuele personele lasten. 
 
Bovenstaand overzicht geeft echter de verschillen op hoofdlijnen weer. 
 

3.1 Functionele en belevingsaspecten 

 
De vier opties kennen elk voor- en nadelen ten opzichte van elkaar. Vanuit de functionaliteit 
zijn de volgende aspecten te benoemen: 
o Het aantal parkeerplaatsen is toereikend voor 50% van de aanwezige medewerkers. 

De andere helft komt dus per openbaar vervoer en fiets.  
o De aansluiting Toren <-> vervangende nieuwbouw zal met name plaatsvinden op de 

niveaus 1 en 2 (maaiveld en verdieping 1) en wellicht tot niveau 5 omdat veel verga-
derzalen op de lagere verdiepingen van de Toren worden gesitueerd. 

o Veel ondersteunde functies en voorzieningen zullen op de lagere bouwlagen worden 
gesitueerd. 

o Medewerkers werken in een parklandschap; Tot en met niveau 4 is er horizontaal uit-
zicht op bomen. 

 
Hieruit blijkt dat opties 1 t/m 3 goed passen bij de functionele en belevingsaspecten. Optie 4 
(parkeren op de eerste drie verdiepingen) veroorzaakt een andere logistiek met veel verticaal 
verkeer, naast een andere beleving van de omgeving. 

 

4. VISUALISATIE VIER OPTIES 

De vier eerder beschreven opties zijn gevisualiseerd als plattegrond en als isometrie. Hierbij 
is uitgegaan van de massastudie uit het programma van eisen. Met enige nadruk betreft het 
in dit stadium ‘technische’ verkenningen zonder invloed van architectuur en studies naar de 
optimale logistieke gang van zaken. 
De vier varianten zijn: 
1 op maaiveld 
2 op maaiveld onder de vervangende nieuwbouw en op maaiveld 
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3 geïntegreerd in het gebouw voor de vervangende nieuwbouw (eerste 3 lagen). 
4 Losse parkeergarage op het terrein 
5 Ondergrondse parkeergarage (niet afgebeeld)* 
 
Noot; de optie van een ondergrondse parkeergarage komt visueel overeen met optie 1 (het 
terrein bevat dan slechts parkeerruimte voor kort parkeren). 
 
Optie 1: alles op maaiveld 
 

Optie 2:  deels op maaiveld onder vervangende nieuwbouw en deels op maaiveld 
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Optie 3: geïntegreerd in de vervangende nieuwbouw (eerste 3 bouwlagen) 

 

Optie 4: losse parkeergarage 
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5. VOORBEELDEN PARKEREN 

 
Hierbij volgen enkele voorbeeld van parkeeroplossingen en de sfeer / belevenis die dat op-
roept.  
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