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Asser elan
De Nieuwe Kolk in Assen is een plek waar het Asser publiek

Opdrachtgever:

op cultureel gebied zijn hart kan ophalen. Het complex be-

gemeente Assen

vat twee theaterzalen, vijf bioscoopzalen, een bibliotheek, een

Aannemer:

centrum voor beeldende kunst, kantoren, appartementen en een
fraaie parkeergarage.

D

e

BAM
Architect:
De Zwart Hond

e ondergrondse parkeergarage heeft 2

Iedereen tegelijk weg

parkeerlagen en biedt ruimte aan 500

Om de afhandelingssnelheid in de parkeer-

auto’s. Voor de bouw van de parkeer-

garage te optimaliseren is gekozen voor een

garage heeft bouwbedrijf BAM damwanden

systeem dat kentekenherkenning en parkeer-

ingebracht en vervolgens tot circa 8 meter

kaartuitgifte combineert.

beneden maaiveld gegraven.

Als de klant vervolgens bij de parkeerauto-

De bezoekers van De Nieuwe Kolk kunnen

maat het parkeergeld heeft betaald, gaat de

comfortabel binnendoor lopen. Uiteraard is de

slagboom automatisch open als hij met de

garage ook te gebruiken voor bezoekers die in

auto aan komt rijden. Dit bevordert de door-

het centrum moeten zijn.

stroming aanzienlijk.

In de parkeergarage is gewerkt met een

Het parkeertarief is 50 cent per 16 minuten,

bijzonder kleurrijke en slijtvaste bekleding voor

zoals in alle parkeergarages in Assen. Naast

de vloeren. Er is gekozen voor instrooimateri-

het feit dat dit klantvriendelijk is, heeft het

aal dat dezelfde kleur heeft als de toplaag, in

ook een ander groot voordeel. “We zijn van

plaats van zand. Het voordeel hiervan is dat de

het bijvullen af”, vertelt Harms. “Het is veiliger

kleur helderder is en langer behouden blijft.

en bespaart kosten”.

Vloersystemen:
Bolidt
Parkeersysteem:
IP Parking
Verlichting:
Philips

HF-TL
en verder

De garage wordt verlicht met hoogfrequente Tl-verlichting met bewegingsmelders die
ook op afstand gestuurd kan worden. “De
ontwikkeling van LED, zowel in prijs als in
technische opzicht, is de laatste jaren enorm
verbeterd”, beargumenteert de heer Harms
van Parkeerbeheer Assen. “Toen wij meer dan
vier jaar geleden de berekening maakten, waren de feiten heel anders. Daarom is toen voor
HF-TL gekozen. In een andere parkeergarage
die volgend jaar opgeleverd wordt, zal LED
verlichting worden toegepast.”
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