
Parkeergarage van de toekomst

Via de organisatie 
SMARTcirculair 
is er een opdracht 
gegeven door het 
provinciehuis van 
Overijssel om een 
circulaire onder-
grondse parkeerga-
rage te ontwerpen. 
Waarbij aandacht 
geschonken moet 
worden aan de toe-
komstige mobiliteit 
van de stad Zwolle. 
Het project wordt 
dan ook betiteld 
met ‘‘de parkeer-
garage van de toe-
komst.”

Door het gebruik van Solar Tubes word kunstlicht overdag 
vervangen door daglicht. Wat bijdraagt aan een aangena-
mere en gezondere omgeving. 

Door natuurlijke ventilatie toe te passen, word het 
energiegebruik voor het ventileren vors beperkt. 

Zwolle is ontstaan op twee dekzandruggen deze waren aan 
het einde van de laatste ijstijd gevormd. Door de kou kon-
den veel planten niet groeien. Hierdoor kon het zand zich 
makkelijk via de wind verplaatsten. Dit zand hoopte zich 
ergens op. Er ontstond een ‘’dekzandrug’’. Deze dekzandrug 
werd stukje bij beetje hoger door nieuw opstuivend dek-
zand.  

Vanaf 1904 tot 1999  werd de tuin van het provinciehuis 
ontworpen door Buro Mien Ruys, ontstond er een idee bij 
ons om de bestaande tuinen Als inspiratie te gebruiken voor 
ons ontwerp. Deze tuin bevat strakke lijnen, rijkbloeiende 
borders en rechte vormen. De manier waarop de tuin opge-
bouwd is, komt van de kunststroming De Stijl. 

ondergrondse parkeergarage

Ontwerp zonder 
bomen. Tevens ook 
de makkelijkste 
optie. Maar natuur-
lijk niet de meest 
natuurinclusieve  
oplossing. Door een 
visgraatstructuur 
toe te passen, kun-
nen er meer par-
keerplaatsen benut 
worden.

Om de bomen te 
laten staan is er 
voor gekozen om 
sparingen toe te 
passen in de Loop-
brug. Hierdoor is er 
op de brug alleen 
zicht op de kruin 
van de boom. 

Het looppad ver-
bind de stad met 
het Wezenlanden-
park dat zich achter 
het provinciehuis 
bevind.

Naast dat dat er 
om de natuur word 
heen gebouwd, is 
er ook voor geko-
zen om natuur op 
de brug zelf toe 
te passen. Hierbij 
is er variatie tus-
sen grasperkjes en 
struiken.

De Loopbrug is een 
plek waar mensen 
elkaar kunnen ont-
moeten. Een plek 
waar je even tot rust 
kunt komen met de 
diverse natuur die 
zich op de loopbrug 
bevind.  

Door de Gulden Snede vaak in de Kunststroming de stijl terugkomt,  is 
er een blokken structuur over de brug heen gelegd. Hierdoor passen de 
sparingen, het looppad en het groen als een puzzelstuk in elkaar.

Ontwerp waarbij 
alle bomen zijn 
laten staan. Bij dit 
ontwerp kon er 
geen goede plek 
gevonden worden 
voor de in en uit rit.

Ontwerp waarbij 
een aantal bomen 
verplaatst wor-
den en een aantal 
weggehaald wor-
den. Bij dit ont-
werp benutten we 
de ruimte zo opti-
maal mogelijk en 
word er rekening 
gehouden met de 
bomen.
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