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NOTITIE 

datum              05-03-2012 
project  Pauwmolen te Delft 
projectnr. 2011-166 
contact  dhr. W. Gresnigt 
onderwerp uitgangspunten ventilatie parkeergarage 
bijlage(n) 2 
 

 
 
Inleiding 
Deze notitie omschrijft de onderdelen die nodig zijn voor het ventileren van de Stallingsgarage in Pauwmolen 
 
Met betrekking tot ventilatie van de garage dient deze te worden beschouwd als zijnde een mechanisch 
geventileerde stallingsgarage    
 
Uitgangspunten 

Besluit luchtkwaliteit benzeen 
Voor de afvoer van lucht/verontreinigingen uit de parkeergarage dient het systeem te voldoen aan 
staatsbladen 278 en 602.  
Er is in het voortraject gesproken met de gemeente Delft om de luchtafblaas van de kelder op de begane 
grond in de ‘Dove’ gevel te laten eindigen. Deze dove gevel ligt aan de snelweg A13 zijde.  
Hiervoor is toestemming verleend door de gemeente (zie ‘verslag installatiebespreking gemeente’) 
 
Beschrijving van de parkeergarage 
De stallingsgarage bestaat uit 1 parkeerlaag en is gelegen onder het maaiveld. 
Heft een gecombineerde in-/uitrit.   
De garage heeft een oppervlakte van ca. 2.488 m2, hoogte is ca. 2,4 meter. 
De garage voorziet in 89 parkeerplaatsen.  
 
Ventilatie luchthoeveelheden 
Volgens NEN 2443:2000 punt 7.3: 
Het ingeschatte percentage auto’s met gelijktijdig draaiende motor  
bedraagt maximaal:       5% 
Dit komt neer op:       4,45 auto’s 
De benodigde luchthoeveelheid is:     15.925 m3/h 
 
Volgens Bouwbesluit: 
Het maximale ventilatiedebiet dient te voldoen aan de eis van het Bouwbesluit, brandveilig ventileren, 3 l/s 
per m2 vloeroppervlak. 
De totale vloeroppervlak is:      2.488 m2 
De benodigde luchthoeveelheid is dan:     26.870 m3/h 
Deze luchthoeveelheid is maatgevend voor de maximale CO/LPG ventilatie. 
 
Volgens NEN 6098 grootste compartiment > 1000 ≤ 2.500 m2 :          140.000 m3/h 
(Bij aanspreken branddetectie; conform ‘Nieuwe Praktijkrichtlijn Regio Haaglanden versie 2 juni2010’.)  
 
Het ontwerp is gebaseerd op het ventileren van de parkeergarage conform de NEN 6098; 
rookbeheersingssysteem voor mechanisch geventileerde parkeergarages. In dit ontwerp gaan we ervan uit 
dat de garage bestaat uit één compartiment > 1.000 m2 en ≤ 2.500 m2 (=ventilatie NEN 6098). 
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Omschrijving van de installatie 

Luchttoevoer 
De benodigde ventilatielucht voor de parkeergarage 100% natuurlijk toevoeren (middels onderdruk) via de 
in- en uitrit  
 
Met behulp van een inductieventilatiesysteem waarbij ventilatoren aan het plafond zorgen voor een optimale 
menging van ruimte- en toevoerlucht op de parkeerlagen, zodat er geen zogenaamde dode zones ontstaan. 
Tevens wordt een efficiënte doorspoeling en verdeling van de lucht in de richting van het afzuigpunt 
gerealiseerd. 
 
Luchtafvoer 
De luchtafvoer vind plaats via twee ventilatoren welk de afvoerlucht op maaiveld niveau zullen afgeven via 
een rooster in de ‘dove’ gevel aan de A13.  
Hiervoor is toestemming verleend door de gemeente (zie ‘verslag installatiebespreking gemeente’) 
 
Brandsituatie 
Bij brand worden beide brandventilatoren aangewend voor de afzuiging van de parkeergarage. Er wordt dan 
ca. 140.000 m3/h afgezogen.  
 
De brandmeldinstallatiesysteem is voorzien van rookmelders die brand detecteren.  
De ontruimingsinstallatie wordt bij detectie in werking gezet. 
Brandmeldinstallatie wordt aangebracht conform de NEN2535  
Brandmeldsysteem dient conform de NEN 2535 te worden uitgevoerd met 1 Thermische melder per 60 m2. 
Ontruiminginstallatie conform NEN 2575. 
 
Positie brandpaneel nabij en entree van de hellingbaan. 

 
Schakelkast 
Vanuit de CO/LPG-schakelkast worden schakelcommando’s aangeleverd, op basis waarvan de ventilatie van 
de parkeergarage wordt geschakeld.  
 
Vanuit de brandmeldcentrale worden de schakelcommando’s aangeleverd, op basis waarvan de ventilatie 
van de parkeergarage wordt geschakeld. Deze commando’s hebben altijd een hogere prioriteit dan de 
CO/LPG-schakelcommando’s. 

 
CO/LPG-detectie 
Volgens de richtlijn voor parkeergarages, de NEN 2443, is de max. te bewaken oppervlakte per opnemer  
400 m². 
 
Dit betekent dat bij een te bewaken oppervlakte van ca. 2488 m² , 7 meetpunten opgenomen dienen te 
worden. 
 
Tevens vermeldt de NEN 2443, dat de CO/LPG-detectiecentrale over een eigen noodvoeding dient te 
beschikken. Ook de ontruimingsalarmtoestellen (tekstborden, signaalhoorn e.d.) dienen over een eigen 
noodvoeding te beschikken. De CO/LPG-centrale dient ononderbroken met 220 Volt te worden gevoed. 
 
Ontruimingsalarminstallatie 
Tekstarmaturen uitvoeren volgens de NEN 2443 (1 per 800 m²). 
 
3x Tekstarmatuur gecombineerd met signaallamp en Slow Whoop. 
 
 
 

 


