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1 Inleiding
Het plangebied Reinwaterpark in Overveen krijgt een nieuwe functie. Door deze nieuwe functie is
meer parkeergelegenheid nodig. Daarom is het idee om van de kelders onder een aantal
gebouwen parkeergarages te maken. Deze constructies waren vroeger opslagkelders voor water.
Om na te gaan of de bestaande bebouwingen geschikt zijn om te gebruiken als
parkeergelegenheid, worden deze beschouwd op basis van de ter beschikking gestelde
bouwtekeningen. Het gaat hierbij om een quick scan zonder berekeningen te maken. Daarnaast
wordt in hoofdlijnen inzicht gegeven in het aantal parkeerplaatsen dat gerealiseerd kan worden.
Tenslotte wordt in deze beschouwing aangegeven welke vervolgstappen nodig zijn om meer in
detail vast te kunnen stellen of de kelders geschikt zijn als parkeergarage en hoe dit te realiseren
is.

Figuur 1 Plangebied Reinwaterpark
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2 Toegangsweg
Het plangebied is gelegen aan de Zeeweg (N200). Om de bereikbaarheid van het plangebied
vanaf de Zeeweg te verbeteren wordt een nieuwe ontsluiting gerealiseerd. Hiervoor wordt een
rotonde aangelegd. Via deze rotonde wordt het plangebied ontsloten voor auto’s. In het
plangebied wordt verder een hoofdontsluitingsweg voor auto’s gemaakt. Vanuit deze
hoofdontsluitingsweg worden een aantal wegen naar de mogelijke parkeergarages aangelegd,
zoals te zien is in Figuur 2. De parkeergarages zijn dus goed bereikbaar voor personenauto’s.

Figuur 2 Ontsluitingswegen plangebied
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3 Lay out parkeergarages
3.1

Algemeen

Om te bepalen hoeveel parkeerplaatsen er in een garage kunnen worden gemaakt, wordt
gekeken naar de NEN 2443. De parkeergarages worden gebruikt door bewoners en personeel en
worden derhalve beschouwd als niet-openbare parkeergarages. Hiervoor gelden volgens NEN
2443 de volgende uitgangspunten:
 De breedte van een parkeervak is minimaal 2,30 meter
 Wanneer een parkeervak naast een kolom is gelegen wordt de breedte 0,15 meter meer
 De lengte van een parkeervak is minimaal 5,13 meter
 De vereiste breedte van de parkeerweg, bij een parkeervakbreedte van 2,30 meter, is
minimaal 7,00 meter. Wanneer het parkeervak breder wordt, kan de vereiste parkeerweg
smaller worden
 Minimale doorrijhoogte is 2,20 meter
In Figuur 3 is te zien in welke reinwaterkelders een parkeergarage kan komen. RWK I is het
rondfiltergebouw (op de tekeningen van de architect gebouw 01-A genoemd), RWK II is de kelder
onder het bedrijfsgebouw (op de tekeningen van de architect gebouw 04F-A genoemd) en RWK
III is de kelder onder de sterrenwacht (op de tekeningen van de architect gebouw 05-E
genoemd).

Figuur 3
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3.2

RWK I rondfiltergebouw

Het rondfiltergebouw heeft de grootste kelder. Het gebouw is opgedeeld in zes segmenten van
elk 60°. Deze segmenten zijn van elkaar gescheiden door wanden. Het is daarom van belang dat
er gaten in deze wanden kunnen worden gemaakt om zo de verschillende segmenten met elkaar
te verbinden. De parkeerplaatsen kunnen worden ingedeeld zoals te zien is in Figuur 4, met aan
de oostzijde de in- en uitgang van de garage.

Figuur 4

Het dak van het gebouw wordt ondersteund door kolommen. Tussen deze kolommen moeten de
parkeerplaatsen aan worden gelegd. Hiervoor moet voldoende ruimte aanwezig zijn. In Figuur 5
zijn de afmetingen te zien tussen kolommen en wanden. In de buitenste ring is 6,82 meter ruimte
tussen twee kolommen. Hier kunnen dus twee parkeerplaatsen worden gerealiseerd. Tussen een
wand en een kolom is 6,75 meter ruimte dus ook hier kunnen twee parkeerplaatsen worden
gerealiseerd. Op een aantal plaatsen is er een dubbele wand aanwezig (2 van de 6 wanden).
Hier is 5,83 meter ruimte over dus ook hier kunnen twee parkeerplaatsen worden gerealiseerd.
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Figuur 5

Ook voor de binnenste ring is de maatvoering te zien in Figuur 5. In de binnenste ring is 3,24
meter ruimte tussen de kolommen, dus hier kan overal één auto parkeren. Op de plaatsen van de
dubbele wand is er 2,25 meter ruimte tussen de wand en kolom. De minimale breedte voor een
parkeervak is 2,30 meter, hier kan dus geen auto parkeren.
Op deze manier kunnen er 66 parkeerplaatsen worden aangelegd in de kelder (6*(4*(2+1)) = 72
minus 2*2 voor de dubbele wanden en minus 2 voor de in- en uitgang. Ingeval in- en uitgang
gescheiden moet zijn kost dit nog eens 2 parkeerplaatsen. De in- en uitgang komt aan de
oostelijke zijde van de parkeergarage tussen een wand en een kolom. In bijlage 3 is een
parkeerplaatsindeling te zien van het rondfiltergebouw.
Als er wordt uitgegaan van een maximale breedte van het parkeervak van 2,55 meter, dan moet
de minimale parkeerwegbreedte 5,67 meter zijn (zie bijlage 1). Een parkeervak is 5,13 meter
lang. Dit betekent dat de totale breedte 10,80 meter moet zijn voor parkeervak en parkeerweg.
Deze ruimte is er wel, maar de kolommen staan in de weg. De kolommen zouden dan midden op
de parkeerweg komen te staan. In bijlage 2 is een schematisering gemaakt van hoe een auto zal
moeten parkeren. Hier is duidelijk te zien dat de kolommen in de weg staan. De kolommen
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kunnen niet straffeloos worden verwijderd omdat deze het dak dragen. Het is een mogelijkheid
om het dak, al dan niet deels, te verwijderen om vervolgens de kolommen te kunnen verwijderen.
Als de kolommen worden verwijderd, is er 8,74 meter over voor de parkeerweg. De parkeerweg
voldoet dan ruim aan de norm.

3.3

RWK II bedrijfsgebouw

Het bedrijfsgebouw is een klein gebouw met daaronder een grote kelder. Deze kelder was
bedoeld voor wateropslag. In de kelder zijn twee filters aanwezig. Deze filters moeten worden
verwijderd om een parkeergarage van deze kelder te maken. In Figuur 6 is een plattegrond van
de kelder gegeven.

Figuur 6

De kelder heeft een hoogte van 1,75 meter. Parkeergarages moeten een minimale hoogte van
2,20 meter hebben. Het is dus noodzakelijk om de kelder te verdiepen of het dak hoger te leggen
of te verwijderen.
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De kolommen staan in de breedterichting 5,10 meter hart op hart en in de lengterichting 3,00
meter hart op hart. De parkeerweg moet minimaal 7,00 meter breed zijn. Het is dus niet mogelijk
om een parkeerweg tussen de kolommen aan te leggen. De kolommen kunnen niet straffeloos
worden verwijderd omdat deze het dak dragen. Het verwijderen van het dak en kolommen en het
aanbrengen van een nieuw dak en nieuwe kolommen op een hoger niveau is een optie. Wellicht
is het een optie om het hele dak op te vijzelen en nieuwe kolommen aan te brengen. Dit vereist
echter waarschijnlijk ook een aanpassing aan de fundering aangezien de komlasten groter
worden.
Als dit mogelijk is kunnen er 28 parkeerplaatsen worden gerealiseerd. In bijlage 4 is de indeling
van deze parkeerplaatsen te zien. De parkeerplaatsen zullen tussen de kolommen worden
geplaatst. Deze kolommen hoeven ten behoeve van de parkeerplaatsen niet te worden
verwijderd. De 12 kolommen ter plaatse van de parkeerweg moeten wel worden verwijderd,
omdat de parkeerweg anders niet breed genoeg is en auto’s niet voldoende ruimte hebben om in
een parkeervak te komen.
De twee kolommen bij de in- en uitgang hoeven niet te worden verwijderd. Tussen deze
kolommen kan een in- en uitritsysteem worden gerealiseerd.
Kolommen kunnen niet zomaar worden verwijderd. Wellicht is dit wel mogelijk ingeval een groot
stuk dak wordt verwijderd en eventueel weer wordt dicht gemaakt met bijvoorbeeld een
lichtgewicht glasvezel dak of een doorzichtig plexiglas dak.

3.4

RWK III sterrenwacht

Van de buitenkant van de sterrenwacht is alleen een kleine koepel te zien op een talud.
Hieronder is een grote kelder aanwezig (op oude tekeningen genoemd reinwaterkelder 2 en 3). In
Figuur 7 is een doorsnede te zien van het gebouw en de kelder.

Figuur 7
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De tekeningen die binnen zijn gekomen van deze kelder zijn qua maatvoering niet duidelijk en het
is daarom niet mogelijk om te bepalen of deze kelder kan worden gebruikt als parkeergarage en
hoeveel plaatsen er kunnen worden gerealiseerd. Er is wel te zien dat er veel kolommen
aanwezig zijn in de kelder, waardoor het vermoedelijk noodzakelijk is om een aantal kolommen te
verwijderen. Ook is er een wand in het midden van de kelder aanwezig. Hier zouden gaten in
moeten kunnen worden gemaakt om zo de verschillende delen van de kelder met elkaar te
kunnen verbinden.

4 Belastingen op constructie
Belastingen in parkeergarages moeten worden ontleend aan NEN-EN 1991-1-1. Parkeer- en
verkeersruimtes kunnen in twee klassen zijn ingedeeld volgens de toegankelijkheid voor
voertuigen, zoals is weergegeven in Figuur 8. Parkeergarages worden ingedeeld in klasse F,
omdat er alleen maar licht verkeer in een parkeergarage komt. Deze lichte voertuigen hebben
een maximaal bruto gewicht van 30 kN en hebben maximaal 8 zitplaatsen (chauffeur niet
meegerekend).

Figuur 8

In de NEN-EN 1991-1-1 is een standaard aslast gegeven voor voertuigen van klasse F. Deze
aslast wordt geschematiseerd als een enkelvoudige aslast van 10 kN. Een aslast bestaat uit twee
wielcontacten met de ondergrond. Deze wielcontacten worden geschematiseerd als vierkante
oppervlakten met zijden van 100 mm. De oppervlakten staan 1,80 meter uit elkaar. De standaard
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asbelasting moet worden toegepast op locaties waar de meest ongunstige belastingseffecten
optreden. In Figuur 9 is de standaard aslast te zien en in Figuur 10 de standaard belasting.

Figuur 9 Standaard aslast parkeergarages volgens NEN-EN 1991-1-1

Figuur 10 Standaard asbelasting parkeergarages volgens NEN-EN 1991-1-1

Deze belastingen zijn voor de vloeren van de bestaande constructies vermoedelijk geen
probleem aangezien de belastingen direct worden doorgegeven naar de ondergrond. Dit dient
echter nader onderzocht te worden.
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5 Conclusies en vervolg
5.1

Conclusies

1.

De ruimtes kunnen, na toepassing van de nodige bouwtechnische en constructieve
maatregelen worden gebruikt als parkeerruimte
Belangrijkste bouwtechnische aanpassingen zijn onder andere maatregelen in verband
met brandveiligheid. Deze zijn in deze quick scan niet beschouwd
Belangrijkste constructieve aanpassingen zijn het weghalen van kolommen. Dit is alleen
mogelijk wanneer ook het dak wordt vervangen door een aanzienlijk lichtere constructie of
wordt weggehaald
De vloeren van de bestaande constructies dienen onderzocht te worden op met name de
ponsbelasting uit de kriklast

2.
3.

4.

5.2

Vervolg

Om de kelders om te bouwen tot parkeergarages is vervolgonderzoek noodzakelijk. Er moet
nader gekeken worden naar de vloer, de kolommen en het dak.
De vloer draagt zijn krachten direct naar de ondergrond, dus de verkeersbelastingen zullen
vermoedelijk geen probleem zijn. Door het verkeer ontstaat wel een ponsbelasting. Hier zal de
vloer nog op moeten gecontroleerd.
Een aantal kolommen moeten worden verwijderd omdat er anders niet genoeg ruimte is in de
kelders. Deze kolommen dragen het dak en kunnen dus niet zomaar worden verwijderd.
Het dak zal dus ook moeten worden verwijderd. Er moet worden gekeken of het dak geheel of
gedeeltelijk wordt verwijderd. Daarna kunnen de kolommen worden verwijderd. Vervolgens kan er
voor worden gekozen om het dak er af te laten of om een lichter dak terug te plaatsen zodat de
overige kolommen het gewicht nog kunnen dragen. Hier moet nader onderzoek naar worden
gedaan.
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