
kunnen toch veel auto’s in.’ Voor een gewone 
parkeergarage zijn veel meer vierkante meters nodig 
voor de parkeervakken zelf, plus de rijbaan die daar 
nog bij komt, legt hij uit. Om de verkoopbaarheid 
van woningen in het centrum te vergroten, is een 
parkeerplek erbij vaak een ‘must’. ‘Het alternatief 
is een parkeerkelder maken, meestal een dure 
investering. Met dit systeem ben je uiteindelijk 
goedkoper uit.’ De grote steden kennen het systeem 
al langer. ‘In Hamburg, Duitsland, staat de grootste, 
met 670 plaatsen. Die is opgebouwd uit kleinere units 
naast elkaar.’ Het bedrijf Aarding Parking Systems is 
al zo’n 35 jaar de exclusieve dealer van de Duitse 
fabrikant Klaus Multiparking en kinderziektes zijn 
inmiddels overwonnen. Maar het kan natuurlijk 
voorkomen dat het systeem hapert. Via een kastje 
aan de muur kan dat vaak simpel worden opgelost, 
toont Kleiberg. ‘Is er echt iets kapot, dan bel je de 
helpdesk. Zonodig kunnen zij gelijk iemand sturen.’ 

Het systeem kent allerlei beveiligingen. Het werkt 
alleen als alle toegangsdeuren zijn gesloten en alle 
pallets in orde zijn. Mocht er iets of iemand onder 
een pallet staan, dan blokkeert het systeem. Dat 
gebeurt ook als de auto niet goed op de pallet staat 
of als er bijvoorbeeld een fietsenrek te ver uitsteekt, 
wijst Kleiberg op de sensors aan weerszijden van de 
toegangsdeuren. Kluis

Bovendien staat de wagen veilig opgeborgen. ‘Het 
is net een kluis.’ Een parkeerplek kost 16.000 
euro, vertellen Annette Malenstein van Van den 
Brink Makelaars uit Putten en Danny Klaassen van 
Drieklomp Makelaars uit Voorthuizen. Zij brengen de 
nieuwbouwappartementen aan de Molenstraat aan 
de man. Het eerste gebouw is nu klaar, daarnaast 
verrijzen nog twee gebouwen. 
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1 FEBRUARI 2006 - PUTTEN - Alsof een onzichtbare 
hand een spelletje speelt, schuiven de autopallets 
in de automatische parkeergarage soepel een 
plaatsje opzij en omhoog. Het eerste compacte 
parkeersysteem op de Veluwe van Aarding Parking 
Systems uit Nunspeet onderging gisteren in Putten 
zijn vuurdoop. Buurman en toekomstig gebruiker 
van de nieuwe parkeergarage aan de Molenstraat 
Han van der Bijl komt even een kijkje nemen. ‘Ik 
heb twee plekken gekocht en ben wel benieuwd 
hoe het werkt.’ Eigenlijk hoef je - bijna- niets te 
doen, laat directeur Jeroen Kleiberg zien. Iedere 
bestuurder heeft een afstandsbediening, waarmee 
hij het systeem in werking kan zetten als hij aan 
komt rijden. 

Het systeem ‘weet’ precies welke plek van jou 
is en zet jouw pallet klaar voor een van de vijf 
automatische toegangsdeuren. Je rijdt de auto erop, 
stapt uit en klaar is kees, het systeem doet de rest. 
Het systeem heeft ongeveer een minuut nodig om 
de benodigde pallets links of rechts te schuiven - of 
omhoog of naar beneden - en dan staat alles op z’n 
plek. Twee plaatsen in het midden blijven vrij om het 
manoeuvreren mogelijk te maken. 

De garage kan auto’s tot twee meter hoogte aan. 
Iedere gebruiker heeft een eigen, vaste plek. In 
de garage van elf bij twaalf meter is plaats voor in 
totaal 23 auto’s, verdeeld over twee lagen voorin en 
drie achterin. 

Niet kolossaal
Dat is ook de kracht van het systeem, vertelt 
Kleiberg. ‘Het is geen kolossaal gebouw maar er 
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