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Project
Energieneutrale parkeergarage

Trapsgewijs oplopende massa.
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Continental Car Parks en Aan de Stegge 
Twello hebben de nieuwe parkeergarage van 
NS Stations gebouwd, die wordt beheerd 
door Q-Park en direct tegenover het centraal 
station van Driebergen-Zeist ligt. In nauwe 
samenwerking met architectenbureau 
Groosman in Rotterdam is er een complex 
met een capaciteit van 600 parkeerplaatsen 
ontstaan. Aan de Stegge Twello ontwierp een 
installatie-concept dat op basis van normaal 
gebruik in combinatie met veel comfort en 

Mooi én veilig
De eerste CO2-neutrale en energieneutrale parkeergarage van ons land staat sinds 
kort te pronken pal tegenover het centraal station van Driebergen-Zeist. Met zijn 
ronde vormen, glooiende lijnen en zacht ogende houten afwerking is dit een 
schitterend parkeercomplex dat bovendien brandveilig is.

veiligheid over het gehele jaar bezien even-
veel energie opwekt als verbruikt.
Sinds half november is de garage open en 
rijdt er een gestage stroom auto’s, met daarin 
onder de indruk zijnde inzittenden, af en aan.

Landschappelijke context
“Voor de herontwikkeling van stationsgebied 
Driebergen-Zeist hebben wij de eerste ener-
gieneutrale parkeergarage van Nederland 
ontworpen met een hoog comfort- en veilig-

heidsniveau”, meldt architectenbureau 
Groosman. “Dankzij de toepassing van houten 
lamellen en natuursteen in schanskorven 
voor de gevel gaat het gebouw op in zijn 
omgeving en ervaren de gebruikers de prach-
tige landschappelijke context.”
Het vijf bouwlagen tellende parkeercomplex 
heeft aan de lange voorzijde een duidelijk 
vindbare entree voor autoverkeer. Aan de 
andere kant, waar zich een woonstraat 
bevindt, loopt de massa trapsgewijs op. Dit 

Commentaar

Er zijn 9 foto’s: Zeist-1 t/m 9.jpg

FOTO 1 GRAAG PAGINAVULLEND PLAATSEN OP 
PAG. 34.
Foto 2 mag ook aardig groot.
De rest graag medium.
Foto 9 mag kleiner.
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Houten lamellen, houten luiken en glas.
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wordt nog eens versterkt door de oplopende 
plint met schanskorven en een gaashek met 
begroeiing.
De houten geveldelen worden op diverse 
plekken afgewisseld met smalle glasruiten. 
Opvallend aan de buitenzijde zijn verder de 
openstaande luiken, die haaks op de gevel 
zijn geplaatst.
Een grote serie zonnepanelen op het dak van 
het parkeercomplex draagt bij aan de ener-
gieneutraliteit van het gebouw.

Spel van lamellen
“Extra aandacht is uitgegaan naar de hoofden-
tree, waar het karakteristieke spel van lamel-
len is doorgezet. De vide maakt alle verdiepin-

gen zichtbaar en biedt overzicht. Ook zorgt het 
herkenbare wegontwerp voor een logische 
route voor zowel automobilist als voetganger”, 
aldus architectenbureau Groosman.
De voetgangers komen via het torengedeelte 
binnen. Het is een indrukwekkende transpa-
rante entree, met een hoofdtrappenhuis van 
vijf bouwlagen hoog dat is betimmerd met 
hout. De houten lamellen aan de buitenzijde 
zijn daarmee doorgetrokken in het interieur.

Brandvertragend hout
De gevelbekleding met houten lamellen werd 
geleverd door Foreco in Dalfsen. “Aan deze 
parkeergarage zit brandvertragend behandeld 
grenenhout met als merknaam SafeWood 

Select. Door de behandeling zal in het geval 
van een brand het vuur zich niet snel kunnen 
verspreiden, en het gebouw een stuk veiliger 
worden. Daarnaast ziet het er door het hout 
ook nog mooi uit”, licht Foreco toe.
SafeWood Select is gemodificeerd hout dat 
dankzij de brandvertragende behandeling 
voldoet aan de eisen van Euroklasse B. De in 
het project toegepaste houten lamellen heb-
ben verschillende lengtematen. Ze zijn afwis-
selend tegen de stalen achterconstructie 
bevestigd via een blinde vernageling. Het 
hout volgt zelfs de rondingen van de garage.

Brandveiligheidsconcept
Als huisadviseur van Aan de Stegge Twello 

Hoofdentree voor 
voetgangers.

Karakteristiek spel van lamellen.

Ronde vormen en glooiende lijnen.

Plint van schanskorven.
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boog Nieman Raadgevende Ingenieurs zich 
over de brandveiligheid van de parkeerga-
rage. Nieman maakte al in het aanbeste-
dingstraject een inschatting van de beno-
digde voorzieningen ten behoeve van het 
garanderen van de brandveiligheid.
Nadat Aan de Stegge de opdracht voor het 
bouwen van de parkeergarage binnen had, 
stelde Nieman een brandveiligheidsconcept 
op dat is onderbouwd met het nodige reken-
kundige onderzoek. “In een natuurlijk geven-
tileerde parkeergarage kan een effectieve 
offensieve binnen-inzet door de brandweer 
niet gegarandeerd worden. In de berekenin-
gen is dan ook uitgegaan van een doorgaand 
autobrandscenario, ook wel local traveling fire 

genoemd”, legt Nieman uit.
“Er is rekenkundig beoordeeld of de garage 
voldoende geventileerd wordt om van een 
dergelijk brandscenario uit te kunnen gaan. 
Hiermee is aangetoond dat het niet nodig is 
de parkeergarage nader in te delen in brand-
compartimenten. Tevens is een beoordeling 
uitgevoerd van de thermische belasting van 
een traveling fire op de stalen draagconstruc-
tie, om de onbeklede staalprofielen te kunnen 
dimensioneren. Uitgaan van een traveling fire 
betekent wel dat er voorwaarden gelden voor 
de toegepaste materialen in een gebouw. Het 
in de gevel toegepaste hout heeft een speci-
fieke behandeling ondergaan zodat het gedu-
rende de gehele levensduur van het hout vol-

doet aan deze voorwaarden. Op deze wijze is 
een robuust brandveiligheidsconcept 
ontwikkeld.”

Metamorfose
Het stationsgebied van Driebergen-Zeist 
wordt de komende jaren volledig vernieuwd. 
Er komt een doorgang onder het spoor en de 
omliggende wegen en fietspaden worden 
aangepast. Bovendien verdubbelt ProRail het 
spoor bij het station, zodat er ruimte ontstaat 
voor meer treinverkeer. De stads- en streek-
bussen krijgen nieuwe haltes en er komt een 
parkeergarage en een ondergrondse fietsen-
kelder. De metamorfose van het totale stati-
onsgebied duurt tot in 2020. 

Hoofdtrappenhuis.

Het gevelhout is 
doorgetrokken 
naar binnen.

Volledig brandveilig.


