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Museumpark
paviljoen, Rotterdam
In het culturele hart van Rotterdam, het Museum
park, bevindt zich een bijzondere parkeergarage
die niet alleen plaats biedt aan 1.150 auto’s, maar
ook een ondergrondse waterberging bevat die met
een capaciteit van 10.000 m³ een van de grootste
waterbergingen van Nederland is. Recent is ook
het Museumpark Paviljoen officieel geopend.
De nieuwe parkeergarage in het Museumpark
heeft als doel om de parkeerproblemen rond
het Erasmus Medisch Centrum op te lossen.
Om hierdoor het Museumpark zo min mogelijk
aan te tasten, is gekozen voor een ondergrondse
parkeergarage. Ook het bovengelegen park zelf
heeft een facelift gekregen. Op het Schelpenveld
zijn bomen geplant, de romantische tuin is hersteld
en het bij het park behorende evenemententerrein
heeft een hoogwaardiger en verzorgder uiterlijk
gekregen. De uitgangen van de parkeergarage
zijn de nieuwe architectonische elementen in het
landschapsontwerp geworden.
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Heldere routing en daglicht
De 1.150 parkeerplaatsen zijn verdeeld over drie
lagen. Bij de inrichting heeft de veiligheid van de
gebruikers voorop gestaan, met speciale aandacht
voor de plekken waar zij als voetganger komen. Zo is
de routing helder en uiterst overzichtelijk gemaakt.
Veilig en snel wordt men naar het ziekenhuis en de
omliggende faciliteiten geleid. Verder is er voorzien
in maximale daglichttoetreding door middel van een
vide aan beide zijden van de ondergrondse ruimte. In
de vides bevinden zich de in- en uitgangen, die door
het binnenvallende licht van een afstand herkenbare
oriëntatiepunten zijn. Tot slot dragen gekleurde
voetpaden, oversteekplaatsen en extra verlichting bij
aan de helderheid en veiligheid.
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Museumpark Paviljoen
Het Museumpark Paviljoen is een klein,
transparant icoon dat dient als een belangrijk
voetgangersknooppunt van verkeersstromen op
verschillende niveaus. Het paviljoen overbrugt
de verbinding tussen de 4,5 meter hoger gelegen
backbone van het Erasmus MC, de traverse en de
uitgang van de Museumpark parkeergarage. De
mee‐ontworpen brug van het paviljoen verbindt
het Erasmus MC met het Museumpark en vormt
daarmee een nieuw adres aan het Museumpark. De
toegang wordt gevormd door vier markante glazen
taatsdeuren die gedurende de hele dag open staan
voor voetgangers. ‘s Nachts wordt het paviljoen aan
het Museumpark afgesloten en vormt daarmee een
veilige doorgangsroute voor medewerkers van het
Erasmus MC. Vanuit het Museumpark gezien is het
glazen paviljoen het sluitstuk van de transparante
traverse en biedt het de voetgangers door de
volledig glazen gevel zicht op het Museumpark. Als
je door het Museumpark loopt zorgen de verticale
aluminium lamellen van de traverse, die om de
anderhalve meter het glas borgen,voor een abstract
spel van open en dicht.
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Waterberging
Onder de inrit van de parkeergarage bevindt
zich een bassin van 60 bij 35 meter om bij hevige
regenval een deel van het overtollige water in
het centrum van de stad op te vangen. Zodra het
rioolstelsel dreigt over te lopen, wat gemiddeld zo’n
vier maal per jaar gebeurt, wordt de schuif van de
ondergrondse waterberging opengezet. Binnen een
half uur loopt het bassin vol met zo’n 10 miljoen liter
water. Het rioolstelsel wordt hiermee voor een kwart
ontlast. Als de regenbui voorbij is en het rioolstelsel
weer ruimte heeft, wordt het bassin leeggepompt.
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Situatie

Museumpark
1 Museumpark Paviljoen
2 Traverse
3 Erasmus MC
4 Museumpark
5 Schelpenveld
6 Inrit Museumpark parkeergarage
7 Entree parkeergarage voetgangers
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Plattegrond
Eerste verdieping
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