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Oplossing op maat  
per parkeerlaag 
Midden in de Utrechtse wijk Leidsche Rijn nadert het COMPLEET NIEUWE Leidsche Rijn 

Centrum zijn afronding. Met 762 appartementen, 130 winkelruimtes en horecagelegenheden, 

GEZELLIGE PLEINEN, terrassen en een grote Jumbo Foodmarkt wordt dit het kloppend 

hart van de wijk. Een nieuw centrum dat naast veel nieuwe bewoners ook een flinke 

toestroom zal trekken van winkelend publiek. De PARKEERUITDAGING wordt opgelost 

met 2.051 parkeerplaatsen. 540 daarvan bevinden zich in de OPENBARE parkeergarage 

die a.s.r. Vastgoed Projecten REALISEERT boven de Jumbo Foodmarkt. 

Pieter Peters is als projectdirecteur a.s.r. 

Vastgoed Projecten verantwoordelijk voor 

het bouwblok ‘A2-B2’, waarin zich de 

parkeergarage boven de Jumbo bevindt: “De 

grootste uitdaging is de tijdsdruk. We zijn in 

maart 2015 gestart met dit bouwblok. Dit na-

jaar moet de Jumbo worden opgeleverd. We 

hebben dus te maken met hoog tempo en zit-

ten bovenop de kwaliteit. Dat maakt het een 

boeiend en uitdagend project.”

GROOTSTE FOODMARKT VAN NEDERLAND

De Jumbo Foodmarkt wordt met een opper-

vlakte van 5.600 vierkante meter de grootste 

foodmarkt van Nederland. Een enorme su-

permarkt met veel verse producten. Ook is er 

dagelijks live cooking met koks die deze ingre-

diënten direct omtoveren tot een smakelijke 

maaltijd. Voor een comfortabele ontvangst van 

het winkelend publiek van de Jumbo Food-

markt dat met de auto komt, realiseert a.s.r. 

vastgoedprojecten een drielaagse parkeerga-

rage. Voor alle bezoekers van het centrum is 

er bovendien een ondergrondse parkeergarage. 

DRIE PARKEERLAGEN, DRIE VERSCHILLENDE 

AFWERKINGEN

In de drielaagse garage boven de Jumbo biedt 

elke laag zo’n 180 parkeerplaatsen. Peters: “De 

aannemer heeft meerdere partijen uitgenodigd 

om een voorstel te doen voor de afwerking 

van de parkeervloeren. Gedurende het proces 

kregen we het beste gevoel bij Triflex.” Triflex 

heeft per parkeerlaag gezocht naar de juiste 

oplossing om op die manier kwaliteit, comfort, 

uitstraling en waterdichting te kunnen garan-

deren. Bij de lagen is namelijk sprake van ver-

schillende situaties. Het resultaat is dat appli-

cateur Meekelenkamp Kunststof Techniek elke 

parkeerlaag voorziet van een ander systeem.

Raymond Verhagen, commercieel directeur bij 

Triflex: “De eerste laag van de parkeergarage 

bevindt zich direct boven de foodmarkt. Dan 

worden hoge eisen gesteld aan de isolatie en 

aan de zekerheid van het afdichtingsysteem. 

Daarom is het parkeerdek voorzien van het 

Triflex CPS-I+ systeem, mechanisch zwaar be-

lastbaar, extreem slijtvast en veilig antislip. Bo-

vendien zijn alle detailleringen ingewerkt en 

TEKST TRIFLEX

voorzien van een waterdicht membraan om 

optimale waterdichting te garanderen.”

De tweede parkeerlaag is voorzien van Triflex 

CPS-C+. Daarmee wordt een naadloze en een-

voudig te onderhouden ondergrond gecreëerd. 

Voor de bovenste laag die in weer en wind ligt 

en waar de zon vrij spel heeft, is een UV-besten-

dig en gewapend Triflex parkeerdeksysteem 

aangebracht. De uitstraling van de vloeren is 

hetzelfde op alle parkeerlagen. En eenduidige 

informatieve signalering zorgt in de totale par-

keergarage voor een duidelijke routing voor de 

bezoeker. Tot slot zijn de hellingbanen voorzien 

van een Triflex systeem, Deckfloor Variant 3.

TOEGANG

Over de toegang tot de parkeergarage vertelt 

Peters: “We organiseren de toegang van de 

parkeergarage zonder betaalautomaten met 

parkeerkaartjes. In samenwerking met IP Par-

king hebben we gekozen voor toegang door 

betaling aan de slagboom met de reguliere be-

taalpas, of kentekenherkenning na gebruik van 

een parkeerapp. Dit zal voor een deel van de 

bezoekers wellicht wennen zijn. We hebben de 

systemen zodanig ontworpen dat we de appa-

ratuur kunnen omwisselen. Maar we verwach-

ten dat mensen in korte tijd gewend zullen zijn 

aan deze moderne toegangstechnieken.”

OPLEVERING

De bouw van het Centrum nadert zijn afron-

ding. Rond de jaarwisseling opent de Jumbo 

Foodmarkt haar deuren en is de parkeergarage 

toegankelijk. In het eerste kwartaal van 2018 

wordt het totale multifunctionele centrum op-

geleverd met een optimale bereikbaarheid en 

luxe uitstraling.

Luchtfoto Leidsche Rijn Centrum. 

Foto: Your Captain Luchtfoto- 

grafie, aangeleverd door 

Leidsche Rijn Centrumplan.
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De juiste oplossing 
om kwaliteit, 
comfort, uitstraling 
en waterdichting te 
garanderen

Parkeergarage Centrum Leidsche Rijn

GESCHIEDENIS LEIDSCHE RIJN  
CENTRUM 
Het stadshart van de Utrechtse wijk Leidsche Rijn 

kent een roerige geschiedenis. Al in 2008 gunde 

de gemeente Utrecht de bouwcommunicatie 

Vesteda en Fortis (het huidige a.s.r.) de ontwikke-

ling van het nieuwe stadshart. Vlak daarna brak 

de economische crisis uit. 

Pieter Peters: "Daar hebben natuurlijk alle ont-

wikkelaars en bouwers last van gehad.  Desal-

niettemin is in 2014 – mede op aandringen van 

de gemeente Utrecht – gestart met de bouw van 

Leidsche Rijn Centrum.” In eerste instantie met 

de ondergrondse parkeergarage en expedi-

tiestraat. In 2015 is met de bovenbouw gestart. 

Naast de bouwcombinatie Dura Vermeer-Treb-

be die A2B2 realiseert, zijn hier nog eens vijf 

bouwcombinaties bij betrokken. Leidsche Rijn 

Centrum is met 28.000 vierkante meter winkels 

(waaronder de Jumbo Foodmarkt), 4.000 vierkan-

te meter horeca op pleinen en terrassen, 3.000 

vierkante meter dienstverlening, 3.000 vierkante 

meter maatschappelijke voorzieningen, 762 luxe 

appartementen, 10.000 vierkante meter kantoren 

en 2051 (waarvan 1.386 openbare) parkeerplaat-

sen dan ook op dit moment de grootste bouwput 

van Nederland. Peters: “Van de crisis hebben we 

gelukkig geen last meer: waar er in 2014 nog 

geen huurders waren, is de belangstelling anno 

2017 enorm. Nu de economie zich hersteld heeft, 

gaat de verkoop en verhuur van de appartemen-

ten, winkels en horeca ongekend snel.”

Bij de lagen is  
sprake van  
verschillende  
situaties


