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Situatie met locatie parkeergebouw

Het gebouw verandert mee met gebied
Leidsche Rijn Centrum Noord in Utrecht 

is een gebied dat momenteel volop in 

ontwikkeling is. Toen duidelijk werd 

dat Capgemini zich op deze locatie 

wilde gaan vestigen, is tegelijk met het 

nieuwe hoofdkantoor van Capgemini 

ook een parkeergebouw/transferium 

ontwikkeld, mede om in de aanvullende 

parkeerbehoefte van Capgemini te 

voorzien. 

De gemeente Utrecht en Capgemini 

hebben afgesproken dat het 

parkeergebouw na tien jaar – als het 

gebied volledig tot ontwikkeling is 

gekomen – een openbare parkeergarage 

zal worden met winkels op de begane 

grond. 

Onze opdracht was dan ook om een 

parkeergebouw te ontwerpen dat op 

deze gedeeltelijke omschakeling van 

parkeren naar commerciële ruimte is 

voorbereid.

1. Parkeergebouw Leidsche Rijn

2. Kantoorgebouw Capgemini

3. Station

4. Kantoor Facet

5. Leidsche Rijn Centrum Noord (LRCN)

6. Leidsche Rijn Centrum (LRC)
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Fraai uiterlijk
Omdat het gebouw in de uiteindelijke 

situatie prominent aan een centraal 

in het gebied gelegen parkje komt te 

liggen, is het gebouw ontworpen met een 

metselwerk gevel. 

Stalen raamkaders die in een regelmatig 

patroon in de gevel zijn geplaatst, 

zorgen voor natuurlijke ventilatie van 

het parkeergebouw. De gevel van de 

begane grond, die later winkelpuien 

zal bevatten, is uitgevoerd in 

antracietkleurig natuursteen. 

Het dak, dat tevens het bovenste 

parkeerniveau is, is voorzien van 

een prefab betonnen pergola met 

geïntegreerde verlichting, waardoor 

het gebouw ook vanuit de toekomstige 

omliggende hoogbouw een fraai 

afgewerkt uiterlijk heeft.

Parkeergebouw Leidsche Rijn Centrum - Noord Concept

Voorlopig Ontwerp Parkeergebouw LRCNStudie alternatieve gevel met betonnen banden
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Definitief Ontwerp Parkeergebouw LRCN



Parkeergebouw Capgemini Leidsche Rijn Centrum - Noord Begane grond

Winkels in de plint
Het gebouw is zodanig ontworpen dat na 

tien jaar de functie in de plint eenvoudig 

gewijzigd kan worden van parkeren naar 

commerciële ruimte. De invulling met 

stripstaal wordt dan vervangen door 

winkelpuien. In het parkeergebouw 

blijven dan nog 638 parkeerplaatsen 

over.

De begane grond wordt na tien jaar gedeeltelijk ingevuld met commerciële ruimten

Doorsnede parkeergebouw Toekomstige doorsnede parkeergebouw met commerciële ruimten

Begane grond, voorlopig met maximaal aantal parkeerplaatsen.

1. Entree met trap en lift

2. Parkeren

3. In-/uitrit auto’s

4. (Vlucht) Trap

5. Winkels
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Parkeergebouw Capgemini Leidsche Rijn Centrum - Noord Overzichtelijk parkeren

Dubbele split-level variant
Het gebouw is ontworpen met een zo 

efficiënt mogelijke logistiek voor een 

snelle verkeersafwikkeling. Dankzij 

een split level-opzet kunnen 714 auto’s 

op een eenvoudige manier compact 

geparkeerd worden. Door te kiezen voor 

een dubbele split level-variant rijden 

bestuurders zowel omhoog als omlaag in 

dezelfde richting. 

Een betonnen prefabconstructie met 

kolomvrije overspanning zorgt ervoor 

dat de garage overzichtelijk is, wat het 

parkeren, de routing én de veiligheid 

ten goede komt. Bovendien zorgt deze 

constructie voor snelle montage en een 

korte bouwtijd. 

De hoofdentree voor voetgangers, met 

trap en lift, ligt aan de oostzijde van het 

gebouw, bij de doorgang onder het spoor 

naar Leidsche Rijn Centrum. De in- en 

uitrit voor auto’s,  gemarkeerd door 

een vluchttrappenhuis in de vorm van 

een glazen torentje, bevindt zich aan de 

noordwestzijde.

IN

IN
UIT

UIT

Efficiënte logistiek

Links op de foto de hoofdentree voor voetgangers. Geheel rechts in- en uitrit voor auto’s, gemarkeerd door een vluchttrappenhuis
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Parkeergebouw Capgemini Leidsche Rijn Centrum - Noord Voorbereid op de toekomst

Latere toevoeging eenvoudig mogelijk
Het parkeergebouw beslaat het 

oostelijk deel van de kavel in de 

stedenbouwkundige lay-out. In het 

ontwerp is er rekening mee gehouden 

dat de westelijke punt van de kavel in 

de toekomst nog moet worden ingevuld. 

Het parkeergebouw eindigt aan die zijde 

met een doorgaand metselwerkvlak 

zonder raamkaders, die de overgang 

een latere toevoeging aan de westzijde 

van het bouwblok eenvoudig mogelijk 

maakt. Om te laten zien dat het gebouw 

in de nabije toekomst uitgebreid gaat 

worden, is de westgevel bekleed met een 

tijdelijke gevelbekleding.

De gevelopeningen op de begane grond 

zijn nu ingevuld met stripstaal. Bij 

de geplande omschakeling naar een 

commerciële functie kunnen deze 

eenvoudig worden vervangen door 

winkelpuien. Van de oorspronkelijke 714 

parkeerplaatsen blijven er dan 638 over.

Om te laten zien dat het gebouw in de nabije toekomst uitgebreid gaat worden, is de westgevel bekleed met tijdelijke gevelbekleding.



Locatie:
Stockholmstraat, Leidsche Rijn, Utrecht

Opdrachtgever:
AM Real Estate Development, Utrecht 

Ontwerp:
2011 ir. Marc Ibelings BNA 

Medewerkers:
Theo Delissen, Rob Grauwmeijer, ir. Tim Schuijt

Start bouw:
februari 2012

Oplevering:
mei 2013

Oppervlakte:
16.280 m2

Capaciteit:
714 parkeerplaatsen

Stedenbouwkundige supervisor:
Bureau Rijnboutt, Amsterdam

Aannemer:
BAM Utiliteitsbouw, Utrecht
 
Bouwkosten:
€ 9.310.000,- excl. BTW (incl. installaties) 

Constructeur:
BAM advies & engineering, Bunnik

Installatie adviseur:
Ingenieursbureau Linssen B.V., Amsterdam 
 

Bouwfysica adviseur:
DGMR, Arnhem 
 
Werknummer:
1749 parkeergebouw
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Parkeergebouw Capgemini Leidsche Rijn Centrum - Noord Colofon





www.ibelingsvantilburg.nl


