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GARAG

Nieuwe parkeergarage
MCS in bamboe verpakt

E

NIEUWS

Project:
Parkeergarage Medisch Centrum Slotervaart (MCS)

De garage moet voorzien in de PARKEERBEHOEFTE van het MCS

Opdrachtgever: MCS

voor de komende jaren. De parkeergarage is een onderdeel van de

Type opdracht:

UITBREIDING van het MCS, dat bestaat uit het Antoni van Leeuwenhoek,

Design & Construct
Aannemer:

het Slotervaartziekenhuis, Sanquin en Cordaan. De parkeergarage heeft

Ballast Nedam Parking

een centrale plek in het BEELDKWALITEITSPLAN voor het gehele MCS.

Ontwerp:
de Jong Gortemaker Algra

teem, dat tevens in een demontabele (tijdelijke)

uit het oogpunt van duurzaamheid.

uitvoering verkrijgbaar is. Voor het systeem is

Leverancier gevelmateriaal:

Het plantmateriaal is bijzonder sterk;

volgens dJGA bewust gekozen omdat het goed

Bamboe Bouw Nederland

omdat de bamboe is voorbehandeld tegen

past bij de eventuele uitbreidingsplannen van

brand en houtrot, is verf niet nodig. Hierdoor

de ziekenhuizen.

d

verkleurt het hout op een natuurlijke manier tijdens het jarenlange verweringsproces.

EN VERDER

JGA koos voor een gevel van bamboe

(dJGA)

LEVEND BAMBOE
Om de beleving van een massief, hoog gebouw
weg te nemen, is de onderste verdieping van
de garage omgeven door levende bamboestruiken. De bladeren hangen binnen reikwijdte van
passanten. De bovenliggende gevel is rondom
afgewerkt met bamboepalen; omdat dit pas op
de tweede verdieping begint, lijkt het gebouw

Fotografie: Marjan Sins

te zweven. Als je erlangs loopt krijgt de gevel
extra dynamiek door het waaierende patroon
waarin de palen staan. Afhankelijk van de kijkhoek lijkt de gevel open of gesloten.
ACCOYA KOZIJNEN
Het hoofdtrappenhuis van de garage is bewust
als een rechtopstaande glazen doos tegen de
kop van het gebouw geplaatst. Bezoekers van
de garage zien zo direct waar de trappen zich
bevinden. De kozijnen van het trappenhuis
zijn gemaakt van onbehandeld accoya, een
duurzaam gemodificeerde zachthoutsoort met
vergelijkbare eigenschappen als hardhout. Net
als de bamboepalen verweren de kozijnen van
het trappenhuis daardoor op een natuurlijke
manier. De constructie van de garage is gebaseerd op de systeemgarages van Ballast Nedam
Parking, een modulair opgebouwd parkeersys-
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