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Morspoort
Demontabele parkeergarage, Leiden
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Morspoort, Leiden

In Leiden, op loopafstand van de historische binnenstad 
en het station, ontwierp Architectenbureau Paul de 
Ruiter de tijdelijke parkeergarage Morspoort. Met 
390 parkeerplekken verdeeld over vier bouwlagen 
biedt de garage een onmiddellijke oplossing voor de 
parkeeroverlast in de buurt. De volledig demontabele 
constructie, waarvan de bouw slechts vijf maanden 
in beslag nam, zal de komende tien jaar worden 
geëxploiteerd door de gemeente, om daarna weer plaats 
te maken voor stedelijke ontwikkeling. 

De tijdelijke parkeergarage Morspoort is direct gelegen  
tegenover de westelijke stadspoort van Leiden, op 
loopafstand van het station en de binnenstad. Doordat 
bouwbedrijf Aan de Stegge en Architectenbureau Paul 
de Ruiter vanaf de ontwerpfase hun krachten konden 
bundelen, is een volledig demontabel en duurzaam 
gebouw van hoogwaardige architectonische kwaliteit 
ontstaan. Ondanks dat het gebouw er slechts tijdelijk zal 
staan is er gebruik gemaakt van duurzame materialen. Zo 
is de staalconstructie thermisch verzinkt, waardoor deze 
beschermd is tegen corrosie en tevens onderhoudsvrij 
is. De grote bouwonderdelen zijn geprefabriceerd. 
Hierdoor is de bouwtijd gereduceerd, de kwaliteit 
gewaarborgd en de hoeveelheid bouwafval beperkt. De 
garage kan na afloop van de exploitatietermijn relatief 
eenvoudig worden gedemonteerd en elders weer worden 
opgebouwd, eventueel in een andere configuratie.
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Ontworpen voor mensen

Hoewel een parkeergarage in eerste instantie een gebouw 
is voor auto’s, moet het gebouw ook comfortabel zijn 
voor mensen; zij moeten zich er prettig en veilig voelen. 
Een strikte scheiding van voetgangers en auto’s is daarbij 
essentieel. De trappenhuizen bevinden zich dan ook op 
grote afstand van de hellingbanen. Ook de entrees zijn 
gescheiden: het hoofdtrappenhuis met de portiersloge 
bevindt zich tegenover de Morspoort, dus vlak bij de 
toegang tot de binnenstad, terwijl de ingang voor auto’s 
zich aan de zijkant van het gebouw bevindt.

Bij het ontwerp van de garage stonden sociale veiligheid 
en gebruikersgemak voorop. De parkeerlagen zijn 
overzichtelijk ingedeeld en voor het parkeergemak zijn 
de parkeerplaatsen onder een hoek van tachtig graden 
gedraaid. De vloeroverspanning is maximaal, zodat 
het aantal kolommen kon worden beperkt. Bovendien 
zijn de toegepaste stalen kolommen zeer slank, wat 
ten goede komt aan het zicht en de veiligheid. Door de 
halftransparante gevelbekleding is vanuit de garage tevens 
goed zicht op de omgeving, waardoor bezoekers zich goed 
kunnen oriënteren. Het gaasdoek op de gevels – gekozen 
door middel van bewonersinspraak – is ontwikkeld van 
duurzaam geproduceerde, recyclebare kunststoffen. Door 
de natuurlijke groen- en bruintinten wordt de indruk van 
een bladerdek in het bos gewekt, waardoor het gebouw 
mooi aansluit bij de oude bomenrij aan de Morssingel.
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Energiezuinig

Automobiliteit staat op gespannen voet met duurzaamheid 
en het is dan ook van belang om zo duurzaam mogelijk 
met het parkeervraagstuk om te gaan. In de Morspoort 
parkeergarage vindt aanzienlijke energiebesparing 
plaats doordat het niet mechanisch, maar natuurlijk 
wordt geventileerd. Daarnaast is sprake van een 
slim verlichtingsplan met dynamische signalering en 
bewegwijzering, bewegingsmelders, ruime toetreding van 
daglicht, daglichtgestuurde lampen en zeer energiezuinige 
en molestbestendige verlichtingsarmaturen. Nog meer 
energie wordt bespaard in de portiersloge, die is voorzien 
van een klimaatinstallatie op basis van een warmte-
terugwinsysteem en een warmtepomp.
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Het gaasdoek op de gevels is ontwikkeld van duurzaam 
geproduceerde, recyclebare kunststoffen

De tijdelijke parkeergarage Morspoort is direct gelegen tegenover de westelijke 
stadspoort van Leiden, op loopafstand van het station en de binnenstad
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Situatie

N
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Plattegrond
Begane Grond
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Plattegrond
1e/2e/3e/4e  verdieping
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Doorsnedes

Doorsnede AA

Doorsnede BB
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