Duurzaam
onderhoud van
parkeergarages

De eerste grafiek laat zien dat de
conditie van de garage in de intervallen tussen de onderhoudsbeurten
slechts beperkt vermindert en steeds
binnen acceptabele niveau’s zal
blijven. Het periodiek onderhoud
betekent elke tien jaar een zekere
verstoring van de operatie, maar de
periode van de hinder zal beperkt
blijven.

Variant 2 laat zien dat de conditie van
de garage in de grote intervallen
tussen de onderhoudsbeurten behoorlijk vermindert: zeker in de laatste jaren
voor de grote saneringen zullen er
duidelijke tekenen van slijtage en
gebreken zichtbaar zijn, wat het
kwaliteitsbeeld van de garageverslechtert. De sanering zal mogelijk tijdelijke
buitengebruikstelling van (een deel
van) de garage met zich meebrengen.

Parkeergarages die gedurende lange tijd hun klanten een veilig onderkomen kunnen
bieden, dat is het resultaat van duurzaam onderhoud. Daartoe moet worden gestart
met onderhoud en bescherming van de betonconstructie, al voordat schade zichtbaar
is. Geen sexy onderwerp maar wel belangrijk. Vexpan heeft samen met het Platform

Deze grafiek laat zien dat de conditie
van de garage na 15-20 jaar sterk
vermindert: na verloop van jaren zullen
er duidelijke tekenen van slijtage
zichtbaar zijn en uiteindelijk ontstaan er
onaangename gevaarlijke situaties
voor de bezoekers: lekkages, losse
betondelen et cetera. Ook kan het
bevoegd gezag onderzoek doen naar
de constructieve veiligheid en als dat
niet meer gegarandeerd kan worden
besluiten de garage te sluiten. Ook dat
komt voor. De praktijk leert dat in
dergelijke gevallen garages langdurig
buiten gebruik zijn. Dit betekent niet
alleen exploitatieverlies maar ook
imagoschade.

Betononderhoud een seminar georganiseerd op de vastgoedbeurs Provada.
TEKST EN BEELD PETER MARTENS

Parkeergarages kunnen technisch gezien wel
vijftig jaar mee en er zijn voorbeelden van
garages die na tachtig jaar nog steeds goed
functioneren:
• Torengarage aan de Torenstraat in Den
Haag, gebouwd in 1929-1930
• Autorimessa aan de Piazzale Roma in
Venetië, gebouwd in 1931-1934
Anderzijds zijn er ook garages van twintig
jaar oud die wegens gevaarlijke situaties door
betonrot gesloten moeten worden. Een renovatie betekent een jaar sluiting en hoge
kosten.
Voor een duurzaam beheer met behoud van
een kwalitatieve uitstraling van parkeergarages is regelmatig onderhoud cruciaal. Het
blijkt dat bij uitstel van onderhoud en reparatie van gebreken de zichtbare kwaliteit en
de conditie van de constructie steeds sneller
achteruit gaat. Slechts een deel van deze ef-
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fecten is zichtbaar in de vorm van slijtage
van belijning en coating, optreden van lekkages et cetera. Andere schades zijn niet met
het blote oog waarneembaar, zoals aantasting
van wapening. Als daaruit zichtbare betonschade ontstaat is het al te laat en zijn verregaande en kostbare herstelmaatregelen
noodzakelijk. Regulier onderhoud is dan niet
meer voldoende om de garage weer nieuw
leven in te blazen.
DRIE SCENARIO’S

Onderstaand worden drie onderhoud scenario’s met hun consequenties globaal
besproken. Daarbij is uitgegaan van een
parkeergarage die bestaat uit een plaatvloer
met een druklaag. Bijzondere gebreken
door lokale omstandigheden, bijvoorbeeld
verzakkingen of lekkages in wanden worden buiten beschouwing gelaten.

Voor eigenaren van gebouwen als parkeergarages vormen de initiële investering (zoals
grond en bouwkosten) samen met de exploitatie- en onderhoudskosten de Total Cost of
Ownership (TCO). Daarbij wegen toekomstige uitgaven minder zwaar dan uitgaven
die vandaag moeten worden gedaan: de
discontering. Vanuit dit oogpunt is er een
natuurlijke drang bij financieel ondernemers
om uitgaven zover mogelijk naar achteren te
schuiven, vooral als er geen zichtbare noodzaak is om vandaag geld te spenderen. In de
volgende berekeningen is een netto discontering gehanteerd: het verschil tussen kostenstijging door inflatie en de discontering
die financiële instellingen hanteren. Hiervoor
is 3 procent per jaar gehanteerd.
Na verloop van tijd gaat de kwaliteit van de
garage sneller achteruit dan de discontering
van de bespaarde onderhoudsinvesteringen.

De investeringen en kwaliteitsniveau’s over
een levensduur van vijftig jaar zijn in de
volgende scenario’s in beeld gebracht:
1 Preventief onderhoud
Zie grafiek Variant 1. Dit scenario is gebaseerd
op regelmatig onderhoud van een coating
inclusief scheurherstel elke tien jaar, met een

investering van 800 euro per parkeerplek.
De investering wordt over een levensduur
van vijftig jaar weliswaar vier keer herhaald,
maar door de discontering van investeringen
in de toekomst is de Netto Contante Waarde (NCW) van de investeringen in dit scenario ongeveer 1600 euro in plaats van 4 x
800 = 3200 euro per parkeerplaats.

2 Curatief onderhoud, herstel
Zie grafiek Variant 2. Dit scenario is gebaseerd op een noodzakelijke grootschalige
sanering van de constructie met grote tussenpozen van twintig jaar naar aanleiding
van zichtbare schade, met een investering
van 3.000 euro per parkeerplek na twintig
en veertig jaar. Door de discontering van
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investeringen in de toekomst is de NCW van
de investeringen in dit scenario ongeveer
2.500 euro in plaats van 2 x 3.000 = 6.000
euro per parkeerplaats.
3 Vernieuwbouw
Zie grafiek Variant 3. Dit scenario is gebaseerd op uitstel van onderhoud tot het na
dertig jaar niet langer kan. De bestaande
constructie is niet meer te herstellen en
vernieuwbouw is noodzakelijk. In dergelijke situaties moet met investeringen van
6.000 euro tot 10.000 per parkeerplek worden
gerekend. Door de discontering van investeringen in de toekomst is de NCW van de
investering in dit scenario ongeveer 3.200
euro in plaats van 8.000 euro per parkeerplaats, maar duidelijk de hoogste van de drie
scenario’s
EEN PRAKTIJKVOORBEELD

In 2002 was de Vrijthofgarage in Maastricht
na dertig jaar in dermate staat van achterstallig onderhoud, dat tijdens de zomerkermis
op het bovenliggende plein de garage onderstempeld moest worden, waardoor deze
grotendeels niet kon worden gebruikt. In het
kader van de Publiek Private Samenwerking
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heeft de private partij de bestaande garage
nagenoeg gesloopt en in de ontstane bouwkuip feitelijk een nieuwe garage gebouwd.
Investering in de orde van 20.000 euro per
plek en in totaal een jaar buiten gebruik.
Sindsdien wordt in het kader van dezelfde
PPS regelmatig onderhoud gepleegd en ziet
de garage er na vijftien jaar nog uit als nieuw.
AANBEVELINGEN

Voorgaande berekeningen en voorbeelden
maken duidelijk dat een gepland meerjaren
onderhouds programma zowel duurzaam als
kosteneffectief is. Tijdig preventief onderhoud draagt bij aan behoud van de bestaande infrastructuur en voorkomt kapitaalvernietiging. Daarbij leidt het over de
totale levensduur van de parkeergarage tot
lagere onderhoudskosten c.q. reparatie investeringen.
Een belegger zoekt naar een optimaal rendement, maar dient naast de optimalisatie van
de huuropbrengst ook rekening te houden
met de waarde van het object bij doorverkoop. Een volgende koper zal op basis van
onderzoek rekening houden met de aankomende reparatiekosten. Uitgesteld onderhoud
zal dan tot een lagere verkoopprijs leiden.

Vanwege het belang van een goede bescherming van de betonconstructie voor goede
gebruikscondities tijdens de hele levensduur,
ligt het in de rede dat het onderhoud en
bescherming van de betonconstructie bij de
eigenaar hoort. Voor de exploitant is een
goede gebruikskwaliteit van de garage essentieel. Immers iedereen die parkeert ervaart de onderhoudsconditie als een belangrijk onderdeel van de gebruikskwaliteit.
Vanwege het verschil in belangen tussen
eigenaar en exploitant van de parkeergarage, dienen posten als de bescherming van
de betonconstructie en onderhoud/vernieuwing van de coating (mede in verband met
de gebruikskwaliteit) bij een exploitatiecontract onderwerp van gesprek te zijn. Bij
korte termijncontracten zal het zwaartepunt
van het onderhoud bij de eigenaar liggen
(mits de garage bij de start van het contract
in goede conditie verkeert). Bij langere
termijncontracten ligt er vaak meer onderhoud bij de exploitant. In sommige gevallen
wordt een (achterstallige) onderhoudsbeurt
door de exploitant uitgevoerd als startinvestering.
PETER MARTENS, vicevoorzitter Vexpan

Jaren geleden hebben we het handwerk
moeten leren. En met handwerk gaat het niet
over techniek noch beleid van het parkeren,
maar over het communiceren met klanten.
Ja klanten en liever niet ‘burgers’, want dat
maakt het juist afstandelijk. Je begint dan
meteen zo met ‘wij’ en ‘zij’. Moet je dat dan
leren? Je zou zeggen dat het evident is, maar
er zijn helaas nog legio voorbeelden, die
aantonen dat er nog veel te leren valt.
Iedereen kent de klassieke balie scenes: voor
de helft bemand, maar druk genoeg om een
volledig bezetting van werk te voorzien. Het
wachten duurt lang en je hebt wel betere
ideeën om je tijd te vullen. Maar het moet
nu eenmaal. Ben je eindelijk aan de beurt,
blijkt de dame (ja bemanning is vaak vrouwelijk) in kwestie net iets belangrijkers te
moeten doen. Komt ze terug en vraag jij
enigszins gepikeerd waarom het zo lang
duurde. Dan komen de gevleugelde woorden:
‘Ziet u niet dat ik het druk heb!’ Ja daar heb
je als klant niet van terug hè? Of misschien

toch een lekkere sneer terug en je bent verzekerd van een gezellige voortgang van het
gesprek.
Die tijd is nu voorbij. Althans we mogen nu
zelf bepalen wanneer we inloggen om onze
vragen te stellen. Gelukkig de klant bepaalt!
De vraag is wel wat dat inhoudt, maar één
ding bepaal je nu wel zelf: het tijdstip. Voor
de rest ben je afhankelijk van een werkend
internet, FAQ’s en een algemeen e-mailadres.
Werkt hét, dan is dat mooi; werkt hét niet,
ja dan is het jammer. Klagen om 23.00 uur
’s avonds heeft op dat moment weinig zin.

Misschien dat je partner zin heeft om als
afreageerpaal te functioneren. Zo niet dan
maar even chatten, twitteren, facebooken of
de volgende dag opnieuw proberen, want
telefonisch contact wordt zoveel mogelijk
gedéstimuleerd.
Het wordt niet beter als een parkeerorganisatie zich op tv laat ontvallen ‘er niet te zijn
om processen te verbeteren.’ En het werkt
zeker niet mee aan een imagoverbetering
waar de branche als geheel zo’n behoefte aan
heeft. Gelukkig werd de gelegenheid geboden
om een en ander en public recht te zetten,
maar die kans wordt de klant niet altijd geboden. Dat is nu juist het probleem dat opgelost moet worden. Goede communicatie
vraagt om stevige voorbereiding, een duidelijk doel en kunnen inspelen op vragen en
klachten.
Kennelijk zit communicatie niet (alleen) in
de techniek en de vorm, maar veel meer in de
mens, die verantwoordelijk is voor de goede
communicatie en de inrichting daarvan.
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