
Seminar 'Parkeergarages: 
ontwikkelingen op het gebied van 
duurzaamheid en kwaliteit'



‘Als exploitant vraag ik mij 
regelmatig af hoe ik kan 
bijdragen aan de duurzame 
stad’.

Dennis Bruin

Parkeermanager, Teamcoördinator Parkeer- en 
Verkeersmanagement Gemeente Leiden 

Voorzitter commissie gemeente



Nieuw



OUD!



Agenda

13:00 Opening
13:05 Bespiegelingen over mobiliteitsontwikkelingen
13:30 Convenant Laadinfrastructuur in parkeergarage
13:50 Invloed van EV-laden op de brandveiligheid  in bestaande parkeergarages
14:15 Vragen eerste ronde

14:30 Pauze!

15:00 Hoe draagt de NSVV bij aan duurzame optimalisatie van kwaliteit van licht
15:25 Duurzaamheid en kwaliteit volgens de nieuwe ESPA-criteria
15:40 Levensduurverlenging door duurzaam onderhoud
16:05 Overhandiging Handreikingen Duurzaam Onderhoud Parkeergarages
16:25 Vragen tweede ronde

16:30 Netwerkborrel in de foyer



Bespiegelingen over 

mobiliteitsontwikkelingen en parkeren

Martin van Maarseveen

Universiteit Twente

Vexpan 8 december 2022



Een wereld in verwarring: onzekerheid troef

• COVID pandemie overspoelt de 

wereld

• Nederland gaat over in intelligente 

lockdown

• Gedwongen thuiswerken

• NOW-subsidie voor 

tegemoetkoming in loonkosten

• Toename faillissementen verwacht 

na corona-crisis

• China versoepelt deze week 

lockdown voor steden

• Rusland begint aanvalsoorlog in 

Oekraïne

• Europa’s grootste 

vluchtelingencrisis

• Invasie Oekraïne maakt 

pensioenindexering onzeker

• Beurzen diep in het rood, 

gasprijs door het dak

• Inflatie stijgt naar record

• Bijna één miljoen mensen  

hebben te maken met armoede



Monitor Mobiliteit & Vervoer (oktober 2022)

• Intensiteiten lagen in Nederland ongeveer 2% lager dan in 2019

• Op het Hoofdwegennet  (HWN) was er evenveel  verkeer als in 2019 

en 6% meer dan in 2021

• Het gebruik van het OV lag 25% lager dan in 2019 en 11% hoger dan 

in 2021 

• In mei 2022 werkte 42% van de mensen minstens 1 dag thuis, in het 

voorjaar van 2021 was dat ongeveer 48%

Bron: Monitor Mobiliteit & Vervoer, 25 november 2022



Trendprognose 

wegverkeer

2022-2027

Kennisinstituut 

voor Mobiliteits-

beleid

Mei 2022



Demografische factoren

De bevolking van Nederland 

bestond op 28 juli 2022 uit 

17.696.940 inwoners. 

Naar de verwachting van het 

Centraal Bureau voor de 

Statistiek (CBS) zal het 

bevolkingsaantal groeien tot 18 

miljoen in het jaar 2028.

groei vergrijzing



Economie: Werkgelegenheid

• Periode van (afnemende) economische groei

• Arbeidstekorten

• Lage werkloosheid

• Toename in deeltijdwerk (47% van de werkzame personen)

• Weer terugval in thuiswerken



Economie: Brandstofprijzen



Economie: autobezit



Ruimtelijke ordening en alternatieve vervoerwijzen



Parkeren: Leefbaarheid binnensteden

De aantrekkelijkheid van een binnenstad wordt 

bepaald door de mix van functies (winkels, horeca, 

voorzieningen, wonen), bereikbaarheid

(infrastructuur, stallingsmogelijkheden/parkeerplek) 

en vermaak en ontmoeting.



Parkeren: beleidsontwikkelingen

• Verlaging van parkeernormen in hoogstedelijk gebied

• Discussie ‘gratis parkeren’ versus ‘niet-gratis parkeren’

• Hoogte van parkeertarieven en impact op omzet MKB



Parkeren: EU-beleid nieuwe auto’s 2035

Vanaf 2035 mogen in de Europese Unie definitief geen 

nieuwe auto’s meer worden verkocht met een motor die 

draait op benzine, diesel of gas. 

Kanttekeningen:

• noodzaak Europees (snel)laadnetwerk/ forse uitbreiding capaciteit 

stroomnetwerken

• beschikbaarheid en levering lithium/aardmetalen voor batterijen

• mogelijke afhankelijkheid van sterke toekomstige Chinese 

automobielindustrie



Personenautopark Nederland (elektrisch)

Jaar
Personenauto’s
Batterij elektrisch BEV

Personenauto’s
Plug-in-hybride
elektrisch (PHEV)

31-12-2017 0,25% 1,17%

31-12-2018 0,51% 1,12%

31-12-2019 1,22% 1,06%

31-12-2020 1,98% 1,13%

31-12-2021 2,76% 1,56%

30-09-2022 3,4% 2,0%

Bron: RVO



Conclusies:

• Toekomstige mobiliteitsontwikkelingen zijn met grote onzekerheden 

omgeven, met name door ontwikkelingen in economische factoren

• Meest waarschijnlijk is een verder toename van de automobiliteit op de 

middellange termijn, mede vanwege een sterke auto-afhankelijkheid voor de 

bereikbaarheid van voorzieningen

• Blijvende aandacht voor parkeerbeleidsontwikkelingen in verband met de 

leefbaarheid van binnensteden

• Verwachte gestage elektrificatie van het personenautopark, en implicaties 

voor parkeervoorzieningen



Convenant Laadinfra-
structuur In Parkeer-

garages

CLIP

8 december 2022

Richard Hovinga & 

Peter Dingemans 
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De achtergrond van het Nederlands EV-beleid
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EU ‘Fit for 55’
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› Nu ruim 300.000 BEV’s in Nederland

› Doel: 100% EV-nieuwverkoop in 2030 = 1,9 mln. 

Elektrische auto’s en laadinfrastructuur groeien snel

24Bron: RVO, november 2022

› Nu: >100.000 openbare laadpunten en >3100 snelladers

› Doel: 1,7 miljoen laadpunten in 2030, inclusief thuis/werk 

Bron: RVO, november 2022



› Betaalbaarheid: subsidies (SEPP/SEBA), bijtelling, BPM, MRB, TCO in showroom/online

› Gemakkelijk maken: voldoende laadpunten publiek, privé en onderweg, vindbaar (apps)

› Vooroordelen bestrijden: feiten versus fabels uitdragen (info via partners ANWB, MC)

› Angsten wegnemen: occasion batterij-keurmerk, brandveiligheid bewijzen, range angst

› EV-ervaringen genieten: (butt’s in seats) instapdagen, elektrische deelauto’s, rijlessen

› Opleidingen: EV op MBO- en HBO-scholen, personeelsbeleid

› Internationaal: EU-normering, E-route-du-soleil, EU-laadpassen-roaming

› Onderzoeken en monitoring: diverse ism ANWB, VER/RVO, I&O, TNO

› Samenwerking met diverse organisaties: o.a. werkgroep CLIP! 

Wat doen we aan stimulering elektrisch rijden?
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› Convenant Laadinfrastructuur In Parkeergarages.

› Ambitie: gemiddeld 5% van de parkeerplekken in garages voorzien van 
laadpunten in 2025 en 10% in 2030.

› Draagt bij aan het gemakkelijk maken voor EV-rijders en vertrouwen geven: 
voldoende laadpunten op straat, thuis, onderweg en in parkeergarages. 

› Opladen van je elektrische auto net zo eenvoudig als het opladen van je telefoon.

Waar staat CLIP voor?
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› Structuur

› Doelstelling

› Communicatie

Werkgroep CLIP 
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› Belemmeringen:
– Netwerk capaciteit

– Wetgeving en regelgeving

– Brandveiligheid

– Verzekerbaarheid

– Financiën/investeringen

› Kansen:
– Smart charging

– Zonnepanelen

– V2G en lokale opslag/batterijen

Wat zijn de belemmeringen en kansen?

28
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Objectief de besten

De invloed van EV-laden op de 
brandveiligheid van bestaande garages

8 december 2022

Ronald van Brakel

Directeur EFPC Risk en Safety Consultants

Ronald@efpc.nl



Objectief de besten

Van fossiele naar 
elektrische mobiliteit

• Als gevolg van wijzigingen 
Bouwbesluit 2012 moet een 
parkeergarage voldoende 
laadinfrastructuur hebben.

• Effecten voertuigbrand fossiel en 
elektrisch voertuig

• Wat zijn de risico’s?

• Investeren in brandveiligheid

Bron:  EFPC



Objectief de besten

Integrale brandveiligheid

• Wet- en regelgeving gericht op persoonlijke veiligheid (veilig 
vluchten) en voorkomen branduitbreiding.

• Niet gericht op (bedrijfs)continuïteit, beperken materiele- en/of 
imagoschade e.d.

• Uit een risicoanalyse volgen brandveiligheidsmaatregelen.

• Gericht op voorkomen en reduceren van effecten.

• Denk ook aan regionale beleidsrichtlijnen (bijv. A’dam).



Objectief de besten

Ontwikkelingen wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving blijft gericht op persoonlijke veiligheid

Bovenbouw: Hoog, groot en slapen 

of bijeenkomsten >> afwegingsmodel

I.h.a. > Sprinkler vereist!



Objectief de besten

Dit moeten we altijd voorkomen!

Effecten beperken door branduit-

breiding te voorkomen

Ook gevolgen voor eventuele boven-

liggende bebouwing

Verwoeste auto’s in De Appelaar in 2010.
© Archieffoto Ko van Leeuwen



Objectief de besten

Risico’s? Waar hebben we het eigenlijk over?

Ander type brand

Niet te blussen??

Lopend vuur(tje)

Schade aan gebouw

Relatief nieuw dus regelgeving loopt achter, maar kennis soms ook…



Objectief de besten

Accupakket EV, ander type brand

Bron: RISE Research Institutes of Sweden AB 



Objectief de besten

Ander type brand



Objectief de besten

Weliswaar ouder onderzoek

• Ruimere indelingvakken

• Segmenteren 
parkeervakken

• Vroegtijdig detecteren

• Koelen

Parkeergarage, lopend vuurtje 

Bron: Efectis Nederland BV



Objectief de besten

Effecten voertuigbrand op constructie

Schade aan gebouw:

• Links langdurend proces waarin energie geleidelijk vrijkomt

• Rechts kortdurend waarin energie abrupt(er) vrijkomt

• Blussen accubrand is lastig en dus duurt de brand langer

Bron: IFV



Objectief de besten

Najaar 2022:

>300.000 EV’s

>175.000 PHEV’s

(ca. 8.800.000 auto’s)

Incidenten hebben weliswaar 
hoge ‘nieuwswaarde’ 
aantallen zijn beperkt

Bron:  EFPC

Stallen/parkeren EV gevaarlijk? Wat cijfers. 



Objectief de besten

Juiste ontwerpkeuzes reduceren risico:

• Load Balancing

• Beperken laadsnelheid geeft tijdwinst

• Straks: vroegtijdig detecteren en 
doormelden

Gebruikers informeren, instrueren en 
handhaven! 

Bron:  EFPC

Quick wins



Objectief de besten

Voorkom reguliere wandcontactdozen

• Klant kan eigen lader gebruiken

• Omzeilt veiligheidsmaatregelen

• Biedt optie tot gratis laden

Bron:  EFPC

Quick wins



Objectief de besten

Quick wins

Denk ook aan:

• Segmenteren parkeervakken

• Locatiekeuze gebaseerd op risico-analyse

• Ruimere indeling parkeervakken 

(=commerciële afweging)



Objectief de besten

Afhankelijk van ontwerpkeuzes

• Noodstop / Automatisch 
afschakelen bij 
brandmelding

• Ventilatie        >    >    >    >

• Toegankelijkheid

Bron:  EFPC

Inzetmogelijkheden



Objectief de besten

Verdere risico-reductie, Sprinkler

Aandachtspunten:

• Wateropbrengst per m2

• Standtijd

• Bluswateropvang

• Suppletie

• Ontwikkeling in normen!

• Kosten



Objectief de besten

Verdere risico-reductie, Constructie

Aandachtspunten:

• Achteraf aanbrengen ingrijpend

• Kostprijs



Objectief de besten

Denk ook aan laden e-bikes, e-scooters.

Hoger risico??

Elektrische fiets
Bron: Feuerwehrmagazin

Ontwikkeling deelscooter
Bron: Flashphoto.nl

Bron:  EFPC



Objectief de besten

Diverse typen maatregelen mogelijk.

Sommige quick wins

Sommige ingrijpend en kostbaar

Tendens in regelgeving> hoger beveiligingsniveau geëist

Wat wel en wat niet doen? Welke keuzes te maken?

Gestructureerde integrale aanpak gebaseerd op risico-analyse, 
voorbeeld>

Hoe verder?



Objectief de besten

Inventarisatie, wat voor parkeergarage?

Constructie (Half)open parkeergarage

Gesloten parkeergarage

Ligging locatie Ondergronds

Bovengronds

Bovenliggende 
bebouwing

Ja

Nee

Soort Openbaar, bezoeker onbekend met 
parkeerplaats e.d.

Besloten, ligging eigen plaats niet 
gunstig, ruilen e.d.

Elke genoemde categorie 
kent eigen bijzonderheden, 
omstandigheden (uitvoering) 
en bijbehorende risico’s >> 
analyseren & uitdiepen



Objectief de besten

Een voorbeeldaanpak 

Inventarisatie Voorkomen <> Beperken 

Risico-analyse

Kinney & Wiruth

Voorbeeld >>

op basis hiervan kan de opdrachtgever, in overleg met bevoegd gezag 
en verzekeraar, keuzes maken.



Objectief de besten

Ter afsluiting: de uitdaging van morgen

Vier energie-bronnen die gelijktijdig
kunnen invoeden op een conventionele
E-installatie. 
Aandachtspunten zijn o.a. kortsluitvermogen



Objectief de besten

Dank u

Vragen?

Ronald van Brakel

Ronald@efpc.nl



Pauze
Dit congres wordt mede mogelijk gemaakt door:



Aanbeveling
Verlichten van parkeergarages, 

parkeerdekken en parkeerterreinen.

Vexpan Seminar – 8 december 2022



Even voorstellen:

Mark Laponder

ESZET Lighting BV, Harderwijk

NSVV Kernteam Indoor (vice vrz)

CEN TC-169 WG4 Sports lighting

NOC-NSF WG 8 Verlichting

mlaponder@eszet.nl / 06-10910972

56

mailto:mlaponder@eszet.nl


• Toine Adams Toine Adams Advies B.V. Adviseur verlichting en installatietechniek

• Mark Laponder ESZET Lighting B.V. Adviseur/Leverancier

• Jitze Rinsma Rinsma Parkeeradvies Adviseur parkeerbranche - Vexpan

• Marnix Lieffijn Hoebink OVL B.V. Adviseur verlichting 

• Rob Trieling Rob Trieling Lichtidee Adviseur verlichting

• Franck Sicot Et la lumière fut! Adviseur verlichting en specialist elektronica

• Lisan Crommentuijn Signify (vh Philips) Adviseur/Leverancier

57

Leden werkgroep:



NSVV
• Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde

• Missie: Het vergroten en delen van kennis over licht en verlichting, met als doel de 

toepassing van licht in de samenleving te vergroten

• Organisatie bestaat uit vrijwilligers uit de lichtbranche die zich voor dit doel inzetten

• Publicaties in de vorm van aanbevelingen (niet gratis).

• Verdere informatie over normen op www.nen.nl
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Lighting Design
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Onderwijs & Certificering Outdoor Indoor



60

Bestuur en Bureau

Kernteams en Expertgroepen
• Kernteam Indoor
• Kernteam Outdoor
• Kernteam Opleidingen en Onderzoek
• Kernteam Design
• Kernteam Marketing

Internationale comités en expert-/schaduwgroepen

Raad van Advies

Opstellen CIE publicaties 
(wereldwijd)

Opstellen Europese  
normen (EN normen)

Opstellen Nederlandse             
normen 
(NEN-EN / NEN normen)

Organisatie NSVV

https://www.nsvv.nl/internationale-comites-en-expert-schaduwgroepen/
https://www.nsvv.nl/raad-van-advies/
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Publicaties
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Normen…. verschillen!
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NEN 2443 (indoor)
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NEN 2443 (indoor)

???

???
???

???
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NEN 2443 (indoor)

???
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NEN-EN 12464-1 (indoor)
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NEN 2443:2013 (outdoor)
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NEN 2443:2000 (outdoor)
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NEN-EN 12464-2 (outdoor)
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PKVW (indoor)
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PKVW (outdoor)
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ESPA
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Verschillen……



• Bekend
• Basis voor richtlijnen
• Niet flexibel gebruik

74

Nieuwe kansen led verlichting



• Bekend
• Basis voor richtlijnen
• Niet flexibel gebruik

75

Nieuwe kansen led verlichting

• Hoge verwachtingen

• Lager energieverbruik

• Nieuwe ervaringen

• Zeer flexibel gebruik



76



77

Wat is nieuw?
• Determineren vereist lichtniveau voor parkeerdekken en parkeerterreinen.

• Introductie vertikale verlichtingssterkte voor indoor parkeren

• Toelichting hoe behoudfactor (maintenancefactor) te bepalen

• Vaststellen van de toe te passen reken –en meetrasters…….. en randzones!

• Licht flicker……

• Lichthinder / lichtvervuiling……

• Levensduur led verlichting……

• Relatie met PKVW en ESPA…..

• Reflectie factoren…..

• Etc etc…..
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Determineren?
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Verticale verlichtingssterkte - parkeervakken:
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Verticale verlichtingssterkte - rijbaan:
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Maintenance factor (MF) 

MF

Lichtstroom terugval van 

de lichtbron = ƒLF 

Belangrijkste hierin is Lx

Vervuiling van het armatuur = ƒLM 
Hoe “smerig” zijn de omstandigheden

Vervuiling van de ruimte = ƒSM 
Hoe vervuilen de wanden, vloer en plafond? 
Vaak ook al meegenomen in de ruimte 
reflectie factoren



83

De CIE 97 omschreef de MF in formulevorm eerder als volgt:

MF = FLLM x FLS x FLM x FRSM

In de NVN-ISO/CIE TS 22012 wordt de behoudfactor nu als 
volgt beschreven:

ƒm = ƒLF . ƒS . ƒLM . ƒSM

Specificaties omtrent bovenstaande parameters zijn 
productafhankelijk en zijn derhalve op te vragen bij                        

de leverancier / fabrikant.
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Reken -en meetraster:
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Reken -en meetraster:
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Lichthinder:
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Indoor
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Conclusie?

• Het zomaar uitschrijven dat een garage “aan de norm moet voldoen” is niet meer
voldoende

• Uitgangspunt van het ontwerp is in principe de volledige oppervlakte als één
geheel.

• Er is géén vooraf vastgestelde lay-out qua armatuur positionering meer.

• Er dient vooraf vastgesteld te worden hoe om te gaan met de onderhoudsfactor

• Slechte producten toepassen is niet gewenst……                                                  
Goede producten toepassen in een slecht ontwerp evenmin!
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Te bestellen via:

https://www.nsvv.nl/publicaties/aanbeveling-verlichten-van-
perkeergarages-parkeerdekken-en-parkeerterreinen/



Dank voor uw aandacht!

VRAGEN?  

Vexpan seminar – 8 december 2022

MARK LAPONDER 

06-10910972 



ESPA - European Standard Parking Award

De ESPA-certificeringscriteria
in relatie tot duurzaamheid en kwaliteit van parkeervoorzieningen

Peter Dingemans

8 december 2022



European Standard Parking Award - Off-Street

• kwaliteitsstandaard voor parkeervoorzieningen en diensten

• verbeteren kwaliteit

• voldoen aan kwaliteitseisen om klanten veilig en comfortabel te laten parkeren

• ESPA omvat:
• verplichte minimum eisen

• verlichting

• in- en uitrit

• parkeervloer

• toegankelijkheid voetgangers

• hellingbanen

• wayfinding

• veiligheidstechniek

• comfort en diversen



European Standard Parking Award - Off-Street



Ontwikkelingen

• laatste ESPA revisie 2014

• Ontwikkelingen in mobiliteit en parkeren

• elektrificatie auto’s, EV-charging

• car en bike sharing

• digital & seamless access en nieuwe betaalvormen 

• (stedelijke) mobiliteitshubs  

• EPA Position Paper

• de rol van off-street parking



ESPA revisie - werkgroep

Name Organization Function

1 Bernd Beer AMP Parking Holding Owner

2 Joao Caetano Dias EMPARK Product Development Director

3 Fabio Celentani Ungaro Metropark Italy Head of Asset Development and Operations

4 Peter Dingemans EPA Board member, Chairman 

5 Tomasz Gladysz APCOA Poland Operations Manager

6 Melina Keinemann EPA Secretary

7 Peter Martens Private title Parking Professional

8 Stephan Peppersack Contipark Germany Audit team

9 Alain Thomas Interparking Senior Auditor

10 Mark Potter Potter Church & Holmes Architects Director

11 Stephan Sadleder EPA Board member

Doelstelling: 

• Adresseren en integreren van de laatste ontwikkelingen in de ESPA Off-Street evaluatiecriteria.

• Een evenwichtig en consistent evaluatieniveau creëren voor zowel de Standard als de Gold Award, dat voor alle 
EPA-landen kan worden toegepast en daarbij het algemene kwaliteitsniveau handhaven. 



ESPA revisie – geactualiseerde vereisten 

In- en uitrijden, digitale betalingen
Realtime weergave van beschikbare plaatsen langs en op toegangswegen van parkeerfaciliteiten en in navigatiesystemen
LPR voor regelmatige bezoekers, abonnementhouders of gebruikers van een app met betalingsautorisatie
Extra betaalmethoden met mobiele telefoon of RFID-toepassing om de betaling te vergemakkelijken
Kentekenregistratie bij de ingang en koppeling met parkeerticket: automatische opening van de slagboom na betaling
Barrièrevrij parkeren met LPR controle

Mobiliteitshubs en logistiek
Faciliteiten voor deelauto's en deelfietsen in de parkeerfaciliteit
Afhaalpunten voor online bestellingen en leveringen door lokale winkels

Comfort & veiligheid
Bereikbaarheid van mobiele telefoons in de parkeerfaciliteit, vooral ondergronds
Zachte bescherming van de kolommen naast de parkeerplaatsen om schade te voorkomen
Afzonderlijke rijroutes voor fietsen naar stallingen
Ondersteuning van AVP in speciale zone van de parkeerfaciliteit



ESPA revisie – geactualiseerde vereisten

EV-oplaadvoorzieningen
Toekenning van punten voor het aantal oplaadpunten: <2%, 2-5%, 5-10% or >10%
Toekenning van punten voor de capaciteit van de oplaadpunten: <4 kW, 4-10kW, 10-20kW, >20kW, met extra punten voor 
snellaadpunten
Totale capaciteit van het oplaadnetwerk in de parkeerfaciliteit
Mogelijkheid om een oplaadpunt te reserveren bij het reserveren van een parkeerplaats

Elementen in relatie tot milieu en duurzaamheid
Duurzaamheidsplan en hergebruik van bouwmaterialen aan het einde van de levensduur van de parkeerfaciliteit
Meerjarig onderhoudsplan tijdens de levensduur van de parkeerfaciliteit om daarmee ook de kwaliteitservaring van de 
klanten te verbeteren
Afvalbakken op de parkeerplaats, om zwerfvuil in de parkeerfaciliteit te beperken met een positief effect op de 
klanttevredenheid

Parkeerdata uitwisseling gebaseerd op de APDS standaard



• Mogelijkheden voor off-street parking

• ESPA Awards: een zichtbare uitdrukking van het belang van stedelijke mobiliteit tegen

de achtergrond van duurzame en digitale transities

• Meer zichtbaarheid voor de ESPA Award binnen de Europese parkeerindustrie creëren

ESPA - European Standard Parking Award



november 2022 

• Cityplaza Nieuwegein

European Standard Parking Award - Off-Street



ESPA - European Standard Parking Award

Dank voor uw aandacht

https://www.europeanparking.eu/en/awards/espa-off-street/

Peter Dingemans
peter.dingemans@icloud.com

+31 611606257

https://www.europeanparking.eu/en/awards/espa-off-street/
mailto:peter.dingemans@icloud.com


Levensduurverlenging door duurzaam 
onderhoud

Ir. Peter Nuiten (VBR)
Ir. Jitze Rinsma (Vexpan)



Inhoud

• Project “Kennisdeling” van Vexpan met BetonOnderhoudsPlatform (VBR, VLB, 
VABOR en Kenniscentrum Kathodische Bescherming) 

- Betreft bouwkundige onderhoudskwesties bestaande garages

- Doel: verhogen kennisniveau aan vraagkant: “U krijgt wat u vraagt”

- Van incidentenaanpak naar strategisch beheer en onderhoud

• Delen van wederzijdse ervaringen: “Lessons learned”.

• Levensduurverlenging ===➔ hoger duurzaamheidsniveau



Aanpak kennisdelingsproject

• Startbijeenkomst (maart 2016, Ede): probleeminventarisatie

Belangrijkste conclusies:

• (On)deskundig vooronderzoek, te weinig aandacht voor constructieve aspecten

• Omvangrijke betonschade (scheurvorming, lekkage keldervloeren en wanden, corrosie)

• Lekke voegafdichtingen en dilataties

• Hoge (onderhouds)kosten vloercoatings

• Onderhoud vaak incident gestuurd, weinig planmatig en zonder duidelijke strategie 





Aanpak kennisdelingsproject

Aandacht vragen voor betere aanpak van deze problematiek:

• Lunchbijeenkomst met Vexpan (november 2016, Nieuwegein): 
terugkoppeling startbijeenkomst

• Presentatie Vakbeurs Verkeer & Mobiliteit (november 2016, Houten)

• Lezingen Provada (mei 2017): aandacht voor problematiek

• Ontsluiten technische kennis

• Principe van MeerJarenOnderhoudsPlannen

• Financiële scenario’s



Aanpak kennisdelingsproject

• Interviews met technisch deskundigen en beheerders

• Opstellen Handreikingen “Duurzaam onderhoud parkeergarages”

• Validatie door vertegenwoordigers Vexpan, VBR, Vabor en VLB.

1. Introductie, achtergrond strategieën

2. Inspecties, onderzoek en advies

3. Betonreparaties

4. Vloerafwerkingen

5. Dilataties in vloeren en wanden

6. Opstellen en gebruiken van een MJOP

7. Duurzaam ontwerp



Grootste “bedreigingen” bij bestaande parkeergarages:

• Bouwfouten (bijv. scheurvorming a.g.v. keuzes in het ontwerp of omstandigheden tijdens de 
bouw), verborgen gebreken

• Onvoldoende rekenschap van werkelijk aanwezige risico’s (conditiemeting = inventarisatie van 
zichtbare gebreken)

• Indringing van dooizouten, leidend tot corrosie van wapening en betonschade of van aantasting 
van de staalconstructie

• Onoordeelkundige keuze en/of applicatie van vloerafwerkingen en voegafdichtingen

• Korte termijnbeleid: onderhoud vormt geen onderdeel van lange termijn strategie.

Enkele headlines uit de Handreikingen



Kwaliteitskosten voor een duurzaam “gezonde” betonconstructie:

Enkele headlines uit de Handreikingen

• Investeren in kwaliteit bij nieuwbouw: 1 
kosteneenheid

• OF: schade voorkomen (preventief onderhoud): 
5 kosteneenheden

• OF: repareren schade (correctief, technisch 
onderhoud): gem. 25 kosteneenheden

• OF: uitgebreide constructieve reparatie: 
oplopend tot 125 kosteneenheden 

Bron: TU Eindhoven (De Sitter)



• Instrument voor vergelijken van verschillende onderhoudsscenario’s, 
zoals:

o Struisvogelscenario: ingrijpen zo lang mogelijk uitstellen

o Oplapscenario: ”makelaars”beurt t.b.v. verkoop of einde exploitatie- of 
huurperiode

o Planmatige aanpak, (middel)lange termijn: conditie- of risicogestuurd

o Strategisch, lange termijn: gericht op ontwikkeling vastgoedwaarde

• Onderzoeken mogelijkheden voor fasering, spreiding van kosten e.d.

• Zekerstellen onderhoudsbudgetten, financiële “rust”

MeerJarenOnderhoudsPlanning/-Begroting:

Enkele headlines uit de Handreikingen



Een MJOP uit de praktijk (ca 500 pp, geheel ondergronds):

Verhouding bouwkundig : installatietechnisch ongeveer 50% : 50%



Verder voor wat de praktijk betreft

Advies: Stel de goede vragen:
• Gebruik daartoe de technische inhoud van de Handreikingen.

• Bijvoorbeeld:

o Welke minimale laagdikte is nodig bij het voorgestelde vloercoatingsysteem, ten aanzien van:

❑ het voorkomen van indringing van dooizouten in het beton

❑ de blijvende overbrugging van scheuren (ook bij dynamische belasting)

o Van welk onderhoudsschema moet ik voor dit coatingsysteem uitgaan?

❑ Om de hoeveel jaar?

❑ Welk type behandeling?

❑ Op welke specifieke plaatsen?

• In plaats van: wat kost het en hoeveel jaar garantie krijg ik?



Nog enkele voorbeelden:

• Zijn preventieve maatregelen nodig en wanneer (en waar) kan ik die het 
beste nemen?

• Kunnen onderhoudsmaatregelen gefaseerd (verspreid over verschillende 
jaren en over verschillende delen van de garage) worden uitgevoerd?

• Hoe kan ik de technische levensduur voor een periode van tenminste nog 
25 jaar betaalbaar verlengen? 

• Etcetera.



Duurzaam onderhoud ==➔Levensduurverlenging

Tijd in jareneconomische levensduur

technische levensduur

surplus

verwachting

prestatievermogen

T1 T2t1 t3t2 t3 t3 t3



Tijd in jareneconomische levensduur

technische levensduur

surplus

verwachting

prestatievermogen

T1 T2t1 t3t2 t3 t3 t3

onderhoudsinspanningen

Duurzaam onderhoud ==➔Levensduurverlenging



Tijd in jareneconomische levensduur

technische levensduur

surplus

verwachting

prestatievermogen

T1 T2t1 t3t2 t3 t3 t3

Investeren in duurzame verbetering

Duurzaam onderhoud ==➔Levensduurverlenging



Tot slot:

In de Handreikingen vindt u alle 
ingrediënten voor het beantwoorden van 
bij u levende onderhoudsvragen…….

….... en daarnaast ook voor het stellen van 
de goede vragen om het beheer en 
onderhoud van uw garages naar een hoger 
en duurzamer niveau te tillen.



Samen kunnen we ook hele 
mooie dingen realiseren….



Laten we dat vooral ook nog heel lang blijven doen !!!



Overhandiging Handreikingen door 
Jitze Rinsma 

aan André Wielaard 
(oud-voorzitter Vexpan)



Dit congres word mede mogelijk gemaakt door:



Bedankt voor je komst

Netwerkborrel
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