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Duurzaam parkeren in het Hart    
150 huishoudens worden voorzien van elektriciteit
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Het Parkeerhuis (Bliek) biedt plaats aan ruim 300 auto’s.
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In de gebiedsontwikkeling Hart van de Waalsprong bij Nijmegen realiseert 
het Nieuwkuijkse Hercuton - onderdeel van Janssen de Jong Groep - 
momenteel een 9.500 m² groot Parkeerhuis dat plaats biedt aan ruim 
300 auto’s. Acht split level verdiepingen hoog, duurzaamheid is er het 
toverwoord.

gebiedsontwikkeling van de Waalsprong

Ontmoeting is het centrale thema in de

Nijmegen • Hart van de Waalsprong

Het bedrijfspand is in slechts 24 weken gebouwd.

Hart van de Waalsprong – zes hectare 
groot, 12.000 m² centrumfuncties, 500 
woningen – moet het eerste energie-
neutrale woon- en winkelcentrum van ons 
land worden. Met in het figuurlijke hart 
ervan het bijzondere Parkeerhuis. Waar 
parkeergarages regelmatig vaak niet de 
schoonheidsprijs verdienen, geldt dit niet 
voor het Parkeerhuis van Hercuton, voor 
wie de beelden op deze pagina’s bekijkt. 

Kosten besparen 
Wat visueel het meeste opvalt volgens 
Lucas van der Meij, planontwikkelaar bij 
Hercuton is natuurlijk al het groen, dat via 
speciale design plantenbakken aan de 
gevels omhoog klimt dan wel naar 
beneden groeit. “En natuurlijk de 
pergola-constructie on top, waarop 2.200 
m² zonnepanelen liggen. Daarmee worden 
150 huishoudens van elektriciteit voorzien! 
Overigens is bij het hele e-installatie-
verhaal continu nagedacht over hoe er 
kosten bespaard kunnen worden. Denk 
dan bijvoorbeeld aan de gekozen 
verlichting en hoe alles geschakeld is, 
opdat er niks brandt (of gedimd wordt) als 
er geen gebruikers in de buurt zijn.”

‘In het 
Parkeerhuis is 

ruim baan 
gemaakt voor 

deelauto’s voor 
de bewoners’ 

Ruim baan 
In lijn hiermee is er in het Parkeerhuis ook 
ruim baan gemaakt voor deelauto’s voor de 
bewoners. Voor het merendeel 
vanzelfsprekend elektrische, op te laden op 
alle verdiepingen. En wel zo, dat 
uitbreiding van de capaciteit in de 
toekomst eenvoudig is door te voeren. 
Dit alles had in het voortraject natuurlijk 
consequenties op het gebied van 
brandveiligheid, zegt Van der Meij. Wat er 
verder opvalt? Dat bezoekers dankzij een 
kolomvrije overspanning geen last hebben 
van stalen staanders om rekening mee te 
houden bij het parkeren. Wel aanwezig 

intern in het gebouw: ruime liften (voor de 
winkelwagentjes) en ruimte voor trafo, de 
stadsverwarming en een afvalinzamelpunt 
voor de bewoners. 

Ontmoeting
Overigens realiseert zusterbedrijf Janssen 
de Jong Bouw in Hart van de Waalsprong 
ook nog eens 155 woningen, die ‘raken 
aan’ het Parkeerhuis van Hercuton. Van 
der Meij: “De planning is zó strak dat we 
besloten hebben om de woningen eerst 
te bouwen en het Parkeerhuis pas daarna, 
er tussenin. Als je bovendien bedenkt dat 
er op dit relatief kleine ‘postzegelgebiedje’ 
naast ons nog vijf andere aannemers actief 
zijn, dan begrijp je dat we elkaar 
logistiek wel eens voor de voeten lopen en 
er onderling een goede afstemming vereist 
is. En dat er soms noodgedwongen
 gekozen moet worden voor de op 
voorhand niet de meest logische 
bouwvolgorde…”  Waar dit alles wel bij 
past: Ontmoeting is het centrale thema dat 
door de stedenbouwkundige werd gekozen 
voor de Waalsprong-gebiedsontwikkeling 
als geheel.
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In Hart van de Waalsprong bevinden zich 500 woningen.

 

WIJ PRODUCEREN 
 Wanden     

 Kolommen & balken 

 Trappen & bordessen 

 Balkon- & galerijplaten 

 Dock elementen 

 Specials 

 Kanaalplaatvloeren 
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CIBIS: constructieve oliemannen  

brandveiligheid  -  tekenwerk  

0546 - 549240Almelo / Amersfoort

constructieadvies  -  bouwkundig ontwerp

Constructief partner bij 
realisatie parkeerhuis

Hart van de Waalsprong 

Bij CIBIS Bouwadviseurs ligt de nadruk op samenwerken 

laat projectleider Frank Jager weten. ‘En van die kwaliteit 

konden we volop gebruik maken bij het Parkeerhuis, 

waar wij als constructeur onder meer verantwoordelijk 

waren voor het constructieve ontwerp/BIM-model en de 

afstemming tussen alle partijen.’ 

Meest sprekende voorbeeld in dezen voor met name 

CIBIS: het feit dat het Parkeerhuis ingepast moest worden 

tussen twee woonblokken aan de kopse kanten, wat extra 

overleg (over het palenplan, over de staalconstructie) 

vergde met de bij dát Hart van de Waalsprong-projectdeel 

betrokken architect en constructeur. “Ervoor zorgen dat alles 

uiteindelijk past en er tevreden gezichten aan tafel zitten: 

daarin zit als een soort constructieve ‘oliemannen’ onze 

inbreng en voldoening.”

Fraaie gevel
“Dit overigens naast het feit dat het Parkeerhuis straks aan 

de buitenkant heel mooi ‘smoelt’ met z’n fraaie gevel en 

dat pergola-dak met de zonnepanelen, aldus de CIBIS-

projectleider, die in de categorie Voldaan Terugkijken ook 

denkt aan het brandveiligheidsverhaal van het Parkeerhuis. 

Staalconstructie
“De staalconstructie is niet brandwerend bekleed. Daarom 

moesten we een brand- cq rekensimulatie loslaten op 

het (open!) gebouw om de kritieke staaltemperaturen te 

kunnen bepalen. Dat is geen dagelijkse kost voor ons en de 

samenwerking met de partijen die daar goed in zijn maakt 

het duurzame Parkeerhuis van Hercuton ook een bijzonder 

project voor ons.”
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 Gespecialiseerd in het meedenken in 
elektrotechnische oplossingen op maat 

• Toegangscontrole 
• Camerabewaking 
• Data en telecommunicatie 

 

• Elektrotechniek 
• Inbraakbeveiliging 
• Brandbeveiliging 

Bijsterhuizen 4015 Postbus 1072   
6604 LW  WIJCHEN 6501 BB  NIJMEGEN 
TEL      024-377 69 44 www.jwr.nl 
Email  info@jwr.nl Wij zijn een onderdeel van de DES Group 

E-slimmigheden  
Op het moment van schrijven zijn de vakmannen van 

het Wijchense JWR Elektrotechniek nog druk bezig 

met hun specialisme bij het Parkeerhuis: de 

E-installaties. 

JWR-projectmanager John Bergsma lepelt 

enthousiast een paar mooie projectkrenten uit de 

pap. “Denk om te beginnen aan de ledverlichting 

waarvoor gekozen is voor een heldere en 

gelijkmatige lichtopbrengst op de parkeerdekken. 

Deze ledverlichting wordt slim geschakeld door 

middel van bewegingssensoren, die ervoor zorgen dat 

de verlichting op slechts 10% brandt als er niemand 

aanwezig is, maar naar 100% stijgt zodra er beweging 

wordt gedetecteerd op een parkeerdek of in de 

trappenhuizen. Dit hebben we mede zo bedacht 

opdat omwonenden zo min mogelijk last hebben van 

onnodig brandende verlichting.”

Van kleur verschieten
Ook wijst Bergsma op de brandmeldinstallatie die 

is uitgevoerd met een List Sensor-kabel. “Dat is een 

unieke thermisch brandmelder die volledig is 

gesloten en voorzien van thermische opnemers. 

Omdat de kabel er uitziet als een gewone kabel 

nodigt het bovendien niet uit tot vandalisme; niet 

onbelangrijk vandaag de dag als je praat over 

parkeergarages…” Ook voor de elektrische 

laadpalen op alle verdiepingen en de PV-panelen op 

het pergola-dak legde JWR de benodigde bekabeling 

en voorzieningen aan. De zonnepanelen gaan 

overigens niet alleen 150 huishoudens van 

elektriciteit voorzien. Bergsma: ‘Het is de bedoeling 

dat er ook in die mooie glazen cirkels aan de 

buitenzijde van het Parkeerhuis (zie artist 

impressions) ledverlichting wordt aangebracht die 

van kleur kan veranderen als er elektriciteit wordt 

opgewekt door de PV-panelen.”

dé specialisten in dak- en wan
dbeplating

D hardeman-vanharten.nl

Het gebouw omvat acht split level verdiepingen.
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Opdrachtgever
Hans Geveling BV

Ontwikkelaar
Van Wonen Projecten BV, Zwolle

Architect
Korthtielens Architecten, Amsterdam

Adviseur
Exiss (fire safety), Breda

Bouwadvies
CIBIS Groep BV, Almelo

Hoofdaannemer
Janssen de Jong Bouw/Hercuton, Nieuwkuijk

E-Installatie
JWR Elektrotechniek BV, Wijchen

Wandbeplating
Hardeman van Harten, Lunteren

Staalbouw
Reijrink Staalconstructie BV, Hilvarenbeek

Gevel
Metadecor, Kampen

Bouwprogramma
Bouwen parkeergarage voor 306 auto’s met 
circa 2.200 m2 PV panelen.

Bruto vloeroppervlakte
9.500 m2

‘De planning is zo strak 

dat we besloten hebben 

om de woningen eerst te 

bouwen en het 

Parkeerhuis pas daarna’ 

Op het dak komt 2.200 m² aan zonnepanelen te liggen.
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