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Ontwikkelaar:   

M.J. de Nijs Projectontwikkeling bv

Opdrachtgever: 

De NijsCare BV Warmenhuizen

Architect: 

Rijnboutt

Speedgate: 

HTC Parking+Security 

RFID-chips: 

Nedap

Inrichting: 

All Jobs Parking Solutions

Ruime parkeergarage 
VOOR WOONCOMPLEX DE ONTMOETING AMSTELVEEN

‘Binnen de  eigen woonomgeving van alle GEMAKKEN voorzien’, 

dat is de Ontmoeting in Amstelveen. Een concept dat ontwikkeld 

is speciaal voor SENIOREN; dicht bij het centrum van de hoofd-

stad worden wonen, zorg, ontspanning, horeca en parkeergele-

genheid - in de royale parkeergarage- bij een gebracht.

Het wooncomplex met 225 royale en 

lichte appartementen, verdeeld over vijf 

gebouwen, heeft op de begane grond een 

voorzieningencentrum. Zowel de woningen 

als het voorzieningencentrum zijn aangesloten 

op de ondergrondse parkeerkelder.

Op het gebied van toegangscontrole zijn de 

nieuwste technieken gebruikt. De bewoner 

kan zonder de handzender überhaupt aan te 

raken  of een  pasje te gebruiken, eenvoudig 

in- en uitrijden. De bewoners zijn in het bezit 

van een RFID-chip (Radio frequency Identifica-

tion), welke als een sticker achter de voorruit 

van de auto wordt bevestigd. Deze chip wordt 

herkend door een lange afstandslezer bij de 

ingang van de parkeergarage. Wanneer een 

voertuig geautoriseerd is de parkeergarage te 

betreden, wordt de speedgate geopend. Door 

deze techniek en de snelheid van de speed-

gate is de poort al open voordat de bewoner 

aankomt. In dit systeem is ook direct een 

telling opgenomen, welke bij een volle garage 

een VOL melding zal activeren. Aangezien de 

parkeergarage met 395 parkeerplaatsen ruim 

is opgezet, is de verwachting dat dit vrijwel 

nooit voorkomt.

Een ander voordeel van de snelle speedgate is 

de geringe kans op insluiping van ongenode 

gasten in de parkeergarage. Dit verkleint de 

kans op binnenlopen en geeft de bewoners 

van de Ontmoeting een veilig gevoel.

De Ontmoeting is een complex met een uitnodi-

gend voorzieningencentrum waar verschillende 

bedrijven en instellingen zich verzamelen, die 

elkaar versterken. Een brede bezetting, met de 

nadruk op dienstverlening, zal de aantrekkings-

kracht van De Ontmoeting voor de omgeving 

vergroten en het voorzieningenniveau voor 

de  bewoners, bezoekers en omwonenden fors 

verbeteren. De Ontmoeting is daardoor een 

plek waar recreatie, comfort, zorg en welness 

samenkomen.

Meer informatie vindt u op  

www.deontmoetingamstelveen.nl


