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PROJECTOMSCHRIJVING
Voldoende parkeergelegenheid en een goede bereikbaarheid zijn 
belangrijk voor een stad. Daarom krijgt Leiden twee grote ondergrondse 
parkeergarages in de monumentale binnenstad. Het historisch centrum 
van Leiden is autoluw. De nieuwe parkeervoorzieningen zorgen voor 
gemakkelijk vindbare parkeerplekken op een goed bereikbare plek met 
minder zoekverkeer in het centrum als gevolg. 

Op loopafstand van het historisch centrum met veel musea, winkels, 
theaters en horeca ligt parkeergarage Lammermarkt. Deze nieuwe 
ondergrondse parkeergarage heeft 525 ruime en lichte parkeerplekken en 
acht laadplekken voor elektrische auto's. Elke verdieping kent een aantal 
gehandicaptenparkeerplaatsen. Het parkeren op een diepte van 22 m 
gerust bijzonder te noemen. 

PROJECTVOORWAARDEN
In samenwerking met de combinatie Dura Vermeer - BESIX heeft JHK 
Architecten het ontwerp gemaakt voor de parkeergarage. In het ontwerp 
komen functionaliteit en bouwwijze op een mooie manier samen. Bouwen 
in een monumentale binnenstad vraagt namelijk om extra aandacht voor 
de omgeving. De cilindrische vorm van de garage vormt niet alleen de basis 
voor een gebruiksvriendelijke parkeergarage, de compactheid van het 
volume minimaliseert ook de overlast richting de monumentale bebouwing 
eromheen.

SIKA OPLOSSING
De routing is helder, de parkeervakken zijn breed en de trappen en liften 
worden eenvoudig gevonden. Er is geen kruisend verkeer en met het 
eenrichtingsverkeer is de verkeersveiligheid maximaal. In overleg met 
applicateur VLAQ Groep werd ook voor de signing in de parkeergarage een 
ontwerp gemaakt. De oranje achterwand op de parkeervloeren en de oranje 
vloerranden aan de centrale vide versterken het ruimtelijke karakter van de 
parkeergarage. Gekozen werd voor een combinatie van een primer van de 
Vlaq Groep met daarover Sikafloor®378 als afwerklaag in een 
lichtgrijze kleur.

Onlangs werd de parkeergarage onderscheiden met de ESPA Gold Award. 
De ESPA (European Standard Parking Award) is een onderscheiding die 
namens de EPA (European Parking Association) wordt verstrekt. De Gold 
Award wordt uitgereikt aan garages met een excellente score op het 
gebied van veiligheid, kwaliteit en klantvriendelijkheid.

Naast de ESPA Gold Award werd de garage ook bekroond met de 
Rijnlandse Architectuurprijs 2017, een publieksprijs welke tweejaarlijks 
wordt uitgereikt voor het beste ruimtelijke ontwerp uit de Leidse regio, en 
de Betonprijs 2017 in de categorie 'Uitvoering'.  

BETROKKEN PARTIJEN
Opdrachtgever: Gemeente Leiden
Architect: JHK Architecten
Hoofdaannemer: Dura Vermeer Besix Combinatie Parkeergarages Leiden
Applicateur: VLAQ Groep B.V.Op al onze leveringen en diensten zijn onze Algemene Voorwaarden

(gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer
69/2016) van toepassing.

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