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PROJECT

LICHT, LUCHTIG
EN RUIMTELIJK

H

et bekleden van parkeergarages met
horizontale en/of verticale houten gevellamellen is een regelrechte trend
geworden. Houtwereld zet een paar
actuele projecten op een rij.

PARKEREN ACHTER HOUT
ROERMOND
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In Roermond hebben Aan de Stegge Twello en dochterbedrijf Continental Car Parks een
nieuwe parkeergarage opgeleverd aan hun opdrachtgever McArthurGlen. Het gebouw
bij de Designer Outlet Roermond is inmiddels in gebruik. Met circa 3.500 parkeerplaatsen geldt het als de grootste parkeergarage van de Benelux.
Continental Car Parks realiseerde de modulair gebouwde parkeergarage volgens het
eigen Parkdeck-parkeersysteem. De basis is een staalconstructie met slanke kolommen
en monoliet afgewerkte, gladde betonvloeren met vloercoating en witte plafonds.
Commercieel directeur Jeroen Drenth: “Mensen gaan zich er prettig en veilig voelen.
Overdag komt er veel licht binnen, ‘s avonds weerkaatst het licht op witte plafonds,
waardoor een aanzienlijke besparing op de verlichtingskosten ontstaat. Ook het ontbreken van brede kolommen zorgt voor een veilig gevoel”.
De parkeergarage is voorzien van diverse personenliften. De gevels van de extra brede
trappenhuizen, aan de rand in het midden van de garage, bestaan voornamelijk uit glas
waardoor de oriëntatie en het gevoel van veiligheid gewaarborgd zijn. Aan drie zijden is
de gevel bekleed met houten lamellen, die zorgen voor een duurzaam karakter en een
uniek aanzicht. De gevels zijn ontworpen en gemaakt door Gevel Design Beek. Voor de
lamellen is brandvertragend behandeld hout van het merk Safewood Select gebruikt,
een product van Foreco in Dalfsen. n
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HARDERWIJK
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Aan de noordzijde van NS-station Harderwijk is een bewaakte fietsenstalling gebouwd
van twee verdiepingen met circa 1.500 plaatsen. Kenmerkend zijn de moderne, in hout
uitgevoerde gevellamellen. De nieuwe rijwielstalling beschikt over Fiets & Service.
Naast fietsverhuur (OV-Fiets) kunnen reizigers hier hun fiets laten repareren – meestal
nog diezelfde dag.
Het Rotterdamse architectenbureau GROUP A ontwierp het nieuwe stationsgebouw en
-gebied, inclusief de fietsenstalling en de inrichting en verlichting van de tunnel en openbare ruimte in Harderwijk. n

DRIEBERGEN-ZEIST

FOTO’S: AAN DE STEGGE TWELLO/CARPARKS

Dit voorjaar zijn Continental Car Parks
en Aan de Stegge Twello gestart met de
bouw van een nieuwe parkeergarage
voor de NS bij het centraal station in
Driebergen-Zeist. In nauwe samenwerking met architectenbureau Groosman
in Rotterdam ontstaat er gaandeweg
een complex met een capaciteit van
600 parkeerplaatsen.
Het stationsgebied van Driebergen-Zeist
wordt de komende jaren volledig vernieuwd. Er komt een onderdoorgang
onder het spoor en de omliggende wegen en fietspaden worden aangepast.
Bovendien verdubbelt ProRail het spoor
bij het station, zodat er ruimte ontstaat
voor meer treinverkeer. De stad- en
streekbussen krijgen nieuwe haltes en er
komt een parkeergarage en een ondergrondse fietsenkelder. De metamorfose
van het totale stationsgebied duurt tot
2020. n
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ZUTPHEN
Met zijn originele ontwerp en in hout
gehulde gevels is de nieuwe bovengrondse parkeergarage naast het centraal station in Zutphen een markante verschijning. Dit project werd al uitgebreid
beschreven in Houtwereld nr. 3 (27 januari 2017). Aan de Stegge Twello en
Continental Car Parks vervaardigden de
vier bouwlagen hoge parkeervoorziening in opdracht van de NS, naar een
ontwerp van MoederscheimMoonen
Architects in Rotterdam. Er is plaats voor
375 auto’s en 652 fietsen.
De gevels van verticale houten lamellen
maken het gebouw licht, luchtig en ruimtelijk. De gevelpanelen bestaan uit
Noord-Europees grenenhout dat is
gemodificeerd en brandwerend behandeld door Foreco in Dalfsen. Het plaatsen
van de lamellen verliep secuur en conform tekening, omdat elk paneel anders
was en een unieke code had. n

BRUSSEL
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De Jong Gortemaker Algra ontwierp
voor Universitair Ziekenhuis Saint-Luc
in Brussel een personeelsparkeergarage met een capaciteit van 985 auto’s.
Dit gebeurde in samenwerking met
architectenbureau Modulo en ingenieursbureau Ellyps.
Om ook de ondergrondse parkeerlagen aangenaam en overzichtelijk te
maken, is er een golvende ‘canyon’
rondom de garage aangelegd die licht
en lucht tot in het derde kelderniveau
brengt.
De gevels zijn gemaakt van meanderende lamellen van de ZuidAmerikaanse hardhoutsoort cumaru
met FSC-label, die op natuurlijke wijze
aansluiten bij het karakter van de
canyon. Het resultaat is een aansprekend gebouw, fraai ingepast in het
landschap en met meerwaarde voor de
gebruikers. n
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