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In Zutphen is in januari 2017 een bijzondere P+R 
parkeergarage opgeleverd. Het nieuwe gebouw 
ligt vlak naast het treinstation van Zutphen, in 
de wijk Noorderhaven. Het ontwerp maakte 
MoederscheimMoonen Architects in opdracht 
van NS Stations en in samenwerking met Aan 
de Stegge Twello en dochteronderneming 
Contintental Car Parks. Het P+R gebouw 
faciliteert in 375 parkeerplaatsen en een 
fietsenstalling voor ruim 600 fietsen en voorziet 
daarmee in de groeiende parkeerbehoefte bij het 
station van Zutphen. 

P+R Parkeergarage Zutphen
Lijmerij 2, Zutphen
opdrachtgever NS stations
aannemer Aan de Stegge Twello,
 Continental Carparks
ontwerp juni 2015
bvo bebouwing 12.780 m2
oplevering januari 2017
programma parkeergarage voor
 375 auto’s en 652 fietsen

Architect
MoederscheimMoonen architects
Schiedamsedijk 43 · 3011 ED Rotterdam
t +31 (0)10 413 26 25  
e office@moederscheimmoonen.nl   
w www.moederscheimmoonen.nl

contactpersoon 
ir. E.J.J. (Erik) Moederscheim

PROJECTGEGEVENS
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"De locatie voor de P+R in Zutphen is een bijzondere 
plek, een kruispunt in de tijd. Op de plek waar de 
oude industrie van de vorige eeuw glorieerde wordt 
nu de wijk Noorderhaven / Spoorzone ontwikkeld.
 
Voor het ontwerp van de P+R is teruggegrepen naar 
de geschiedenis van het gebied. Een geschiedenis 
die zich kenmerkt door oude industrie. De oude 
pakhuizen hebben in vorm en materialisering 
als belangrijke inspiratie gefungeerd. Ook de 
kenmerkende staalconstructie van de IJsselbrug 
heeft het architectenbureau geïnspireerd."
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De P+R bij het NS Station is onderdeel van 
de wijk Noorderhaven, een nieuw woon- 
en werkgebied in de gemeente Zutphen. 
Noorderhaven - een voormalig industrieterrein 
- ligt pal naast de binnenstad, het spoor en de 
IJssel en wordt momenteel herontwikkeld. Het 
ontwerp van de parkeergarage refereert naar de 
historische pakhuizen en de oude industrieën 
die kenmerkend waren op deze plek in de 
Hanzestad. Dit komt tot uitdrukking in zowel de 
hoofdvormgeving van het gebouw als ook in 
de materialisering.

De koppen van het langgerekte gebouw grenzen 
aan de twee belangrijkste doorgangen onder het 
spoor (voor auto’s en voetgangers) en hebben in 
het ontwerp bijzondere aandacht gekregen. Aan 
één zijde bevindt zich het verticale transport van 
de garage dat wordt vormgegeven door twee 
wokkelvormige hellingbanen. Deze eyecatchers 
lopen uit naar mate je hoger komt en ze geven 
het gebouw een sculpturale en dynamische 
aanblik. Aan de andere kopgevel overheerst 
de duidelijke referentie naar de typologie 
van het pakhuis door de vormgeving van een 
karakteristieke gevellijn en houten luiken.

INPASSING EN 
ARCHITECTUUR
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Dankzij de ontwerpstrategie en het logistiek 
gebouwontwerp kent het gebouw een uiterst 
efficiënte plattegrond. En door het gebouw 
parallel aan de straat en zo ver mogelijk van het 
spoor te plaatsen, kon er aan de spoorgevel een 
zo royaal mogelijk talud worden gerealiseerd. 

De logistieke gebouwvorm is in essentie 
ontwikkeld vanuit een efficiënte routing; daar 
waar het plan zich niet conformeert aan de 
stedenbouwkundige envelop hebben we besloten 
om met de gevel de contouren van de envelop 
te volgen. Zo markeert het gebouw krachtig het 
straatprofiel van de straat en het 
trechtervormige stationsplein.

Voor de zijde van de nieuwe spoortunnel was 
de wens uitgesproken voor een sprekende 
architectuur; een visitekaartje van de stad; een 
eyecatcher! De wokkels hebben intrinsiek al 
veel dynamiek en architectonische expressiviteit 
en  vormen een sprekend ensemble. De beide 
wokkels zien we als het ware als solitaire silo’s 
zoals deze vroeger ook bij de pakhuizen aan de 
haven gestaan zouden kunnen hebben. De gevel 
is bekleed met houten lamellen. Deze houten 
gevellamellen lopen van vloer tot vloer waardoor 
de dynamische spiraalvorm van de hellingbanen 
zichtbaar wordt in het gevelbeeld. Door de 
gevellamellen per verdieping naar buiten te laten 
verspringen wordt de expressiviteit van deze 
kopgevel extra versterkt.

De kopgevel aan het stationsplein versterkt het 
pakhuis-gevoel. De houten gevel is vormgegeven 
als een zadeldak en toont zo het ware pa(r)khuis!

SPREKENDE KOPPEN
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Plattegrond verdieping

Plattegrond begane grond
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Het gebouw wordt ‘opgetild’ door speels 
geplaatste gegalvaniseerde kolommen als 
verwijzing naar het voormalige industriële 
karakter van de plek en de nabij gelegen Oude 
IJsselbrug. Dankzij deze open plint wordt daglicht 
op de begane grondvloer gemaximaliseerd. 

De plint van het gebouw is de plek waar het 
gebouw en de voorbijgangers elkaar ontmoeten.  
Er is gekozen voor een gevel die de parkeergarage 
afsluit zonder aan transparantie te verliezen. 
Maar dat niet alleen. Deze gevel vertelt een 
verhaal. Het product van LaceFence combineert 
het oude ambacht met hedendaags design. Op 
het eenvoudige gaashekwerk is met behulp van 
een staaldraad de oude stadplattegrond van 
Zutphen gevlochten. 

De gevel van de bovengelegen verdiepingen is 
bekleed met houten lamellen wat het gebouw 
een natuurlijke en duurzame uitstraling geeft. 
Het toepassen van hout past ook binnen de 
sfeer van de oude pakhuizen en oude industriële 
gebouwen. Voor het P+R gebouw is gekozen voor 
Noord-Europees grenen, een houtsoort die mooi 
grijs wordt door de tijd.

De openheid van de lamellen zorgt voor genoeg 
daglicht en natuurlijke doorspuiing (ventilatie). 
De gevel is verbijzonderd doordat de lamellen in 
verschillende richtingen gemonteerd en tevens 
zijn er rode stalen strippen ingebracht, zo krijgen 
de lange gevels dynamiek en speelsheid. In de 
avonduren blijkt dat er tussen de lamellen ook 
verticale ledverlichting zit verstopt die het geheel 
in vuur en vlam zet. 
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Het interieur van de garage voldoet aan de 
hoogste eisen van de ESPA, de European 
Standard Parking Award. De garage is bovendien 
zo ontworpen dat hij in de toekomst eenvoudig 
uitgebreid kan worden met een extra laag.


