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Parkeergarage DamsterDieP in groningen 
verkozen tot beste garage van neDerlanD!



Parkeergarage DamsterDieP in groningen verkozen tot 
beste garage van neDerlanD!

ProjectomSchrijving 
met trots kunnen wij melden dat parkeergarage Damsterdiep in 
groningen is verkozen tot beste parkeergarage van nederland! 
voor de nationale Parkeertest 2015 zijn 80 parkeergarages in 28 
verschillende steden onderzocht. alle parkeergarages zijn door objectieve 
onderzoekers getest vanuit het consumentenperspectief. De beleving 
van de consument tijdens het bezoek aan een parkeergarage in een stad 
staat hierbij centraal. 

De Damsterdiepgarage scoort op vrijwel elk onderdeel van de test goed 
tot zeer goed. De voorzieningen zijn uitstekend. Het is zeer schoon en 
fris in de verschillende ruimtes van de garage. ook de bebording in de 
garages is goed; uitgangen en winkelgebied staan duidelijk aangegeven. 
De parkeergarage scoort ook op toegankelijkheid erg hoog. De 
parkeergarage voorziet in verschillende invalideplekken en de garage is 
ruim van opzet. 

Parkeergarage Damsterdiep is een zeer prettige en toegankelijke 
parkeergarage en heeft duidelijk oog voor de consument. er is in 
de garage door middel van lichtprojectje op het plafond zelfs kunst 
aanwezig, hiermee zet de garage maximaal in op de beleving van de 
bezoeker. De parkeergarage in groningen is hiermee een groot voorbeeld 
voor vele andere parkeergarages in nederland. 

Projectvoorwaarden
al in 2013 werd midden in het drukke centrum van groningen een 
moderne parkeergarage gerealiseerd. Deze centrale ligging vroeg om 
extra zorg en aandacht voor de omgeving aangezien het winkelend 
publiek nauwelijks of geen hinder mocht tondervinden van de 
werkzaamheden. Daarnaast moest de garage een fris, duidelijk en veilig 
karakter krijgen wat mede te realiseren was door strakke vloeren en 
wanden.

met een totale lengte van 248 meter is het een van de langste 
ondergrondse parkeergarages in nederland. De garage biedt ruimte aan 
ca. 600 personenwagens en bestaat uit twee parkeerdekken met een in- 
en uitrit vanaf maaiveld.

Sika oPloSSing
sika heeft destijds aan deze garage een grote bijdrage geleverd. zo is er 
maar liefst 15000 m2 aan vloeren behandeld met sikafloor®-2540 W en 
zijn de stalen damwanden langdurig beschermd met de oplosmiddelvrije 
coating sika® Poxicolor® Plus en de polyurethaan topcoat sikaCor® eg-5.

Betrokken Partijen
opdrachtgever: gemeente groningen
aannemer: strukton Civiel 
applicateur vloersystemen: Frans nooren b.v.
applicateur damwanden: sijtsma groep b.v.
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op al onze leveringen en diensten zijn onze algemene voorwaarden
(gedeponeerd bij de arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer
28/2006) van toepassing.

raadpleeg voor gebruik de meest recente versie van het product informatieblad.
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