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overzicht van de studielocatie
1. Palaceplein

Dit boek illustreert de aanvullende verkenningen die
zijn gedaan in het kader van het parkeeronderzoek.
Het onderzoek gericht op het vinden van geschikte
plekken die mogelijk een oplossing zijn voor de
groeiende parkeerbehoefte.
Ten opzichte van de eerdere verkenningen, waarbij
voornamelijk is gekeken naar bovengrondse
oplossingen is dit onderzoek gericht op het in beeld
krijgen van de mogelijkheden van een ondergrondse
parkeeroplossing. Dit aanvullend onderzoek richt
zich op de specifieke locatie Palaceplein.
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1. Palaceplein
In navolging van de reconstructie van de Koningin
WIlhelmina Boulevard zal het laatste stukje van de
Boulevard (nabij Huis ter Duin) ook worden
aangepast. In de huidige situatie worden het
parkeerterrein Palaceplein en het ‘Gat van
Palace’ nog gescheiden door de Boulevard. Na de
reconstructie zal de Boulevard worden verlengd
tot aan de duinrand van Huis ter Duin en zal de
voetgangersverbinding tussen de Hoofdstraat en het
zeefront worden gescheiden van het autoverkeer. De
aanpassing en wijziging van het Palaceplein vormen
aanleiding om te onderzoeken wat de mogelijkheden
zijn om een ondergrondse parkeergarage te
realiseren onder het Palaceplein.
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Voor deze locatie is een beknopte omschrijving
opgenomen waarin de specifieke randvoorwaarden
van de locatie worden beschreven. Hieraan
gekoppeld zijn de voor- en nadelen beschreven en is
een indicatieve capaciteit bepaald.

Parallel Boulevard

Quarles van
Uffordstraat

De

Gr

en

t

l
Paralle

Vuurtorenplein

l Boule

J.v. Henegouwenweg

Paralle

Schuitengat

‘Gat van
Palace’

locatie
Palaceplein

07

Noordwijk-Parkeeronderzoek | inbo | P10562 | 22 januari 2018

Palaceplein
Parkeren onder het plein
Dit onderzoek betreft de mogelijkheden van
ondergronds parkeren onder het Palaceplein. De
locatie die tussen Huis ter Duin en het Gat van
Palace in ligt vormt de beeïndiging van de Koningin
Wilhelmina Boulevard en takt aan op de Parallel
Boulevard. Het Palaceplein vormt een onderdeel
van de reconstructie van de Parallel Boulevard.
In de huidige situatie functioneert het plein als
parkeerterrein.
Er zijn verschillende randvoorwaarden die de
mogelijke omvang van de parkeergarage bepalen.
In de ruimtelijke verkenning is rekening gehouden
met de volgende invloeden:
- toekomstige ontwikkeling naastgelegen belendende
bebouwing Gat van Palace.
- zone tbv kabels en leidingen tussen het Palaceplein
en Gat van Palace.
- leidingtracee aan de zijde van Huis ter Duin,
verlengstuk van reconstructie leidingtracee van de
Parallel Boulevard.
- invloed vanuit Dijk in Duin - constructie
- verkeersafwikkeling van het verkeer Koningin
Wilhelmina Boulevard - Parallel Boulevard.
- gevelrooilijn bebouwing aan de Koningin
Wilhelmina Boulevard.
- in- en uitrit van de garage vanaf de KW Boulevard
om de Parallel Boulevard zoveel mogelijk te
ontlasten van verkeersbewegingen.
De beschikbare ruimte die overblijft als footprint
voor een mogelijk ondergrondse garage is ca.
47x40m en circa 1.900m2 groot. De aanlegdiepte
van de garage die bepalend is voor de lengte van
de hellingbanen is ca 4m. In de overige maatvoering
is uitgegaan van een openbaar toegankelijke
garage. Met de bovengenoemde randvoorwaarden
zijn de mogelijkheden beperkt t.a.v. het realiseren
een efficiënte parkeergarage. Met circa 52 parkeerplaatsen is de capaciteit van deze garage vrij
beperkt. Een extra laag toevoegen levert hetzelfde
aantal extra parkeerplaatsen op, dus in totaal 104
plekken.
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Buitensbeschermingszone +/- -7m
Buitensbeschermingszone 0m
VWA 700 (aanlegdiepte variabel)
ITR PE 2000mm (aanlegdiepte variabel)

Indicatie aantallen:
parkeerlaag -1
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