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MEER DAN 30.000 M2 SIKA VLOERCOATING VERWERKT 
IN DE SINT JAN PARKEERGARAGE, 'S HERTOGENBOSCH

ProjectomSchrijving 
Sinds 1999 worden de historische vestingwerken van ’s-Hertogenbosch 
gerestaureerd. Onderdeel van dit plan is een parkeergarage onder de 
stadsgracht, een loopbrug over de stadsgracht, de heraanleg van de 
Casinotuin met een parkbrug en vernieuwing van de openbare ruimte.

De parkeergarage Sint Jan, op het voormalige Vonk en Vlam terrein, 
biedt plaats aan 1040 auto’s en is een spectaculair onderdeel van de 
restauratie van de Zuidelijke Stadswalzone. De parkeergarage met drie 
parkeerlagen ligt onder het water van de gerestaureerde stadsgracht. 
Midden in het voormalig Bastion komt men in de garage via een 
spiraalvormige inrit. Rond deze ‘wokkel’ is vanaf een ronde zitbank 
met pergola en een breed terras een fraai nieuw zicht op het Zuiderpark 
gecreëerd. 

Projectvoorwaarden
Uitgangspunt voor het ontwerp van de garage is de beleving van de 
bezoeker. De automobilist kan eenvoudig en comfortabel zijn parkeerplek 
vinden. Eenmaal uitgestapt is de bezoeker voetganger en kan 
aangenaam en veilig zijn weg vervolgen. Een corridor over de volle lengte 
van de garage geeft de voetgangers een veilige verbinding met de lichte 
en transparante trappenhuizen. Deze bieden bovengronds een prachtig 
zicht op de Vestingwerken.

Sika oPloSSing
Goede ervaringen met het gebruikte vloercoatingsysteem hebben 
ervoor gezorgd dat ook deze keer werd gekozen voor Sika. In totaal werd 
meer dan 30.000 m2 coating aangebracht. De rijbanen, parkeervakken 
en de corridor werden geprimerd met Sikafloor®-161 en afgewerkt met 
Sikafloor®-264. De hellingbanen kregen, naast de primer, een taai-
elastische instrooilaag Sikafloor®-326, voorzien van anti-slip en werden 
daarna afgeseald met Sikafloor®-359 N.

Betrokken Partijen
Opdrachtgever: Gemeente ‘s-Hertogenbosch
Architect: Studio Leon Thier 
Bouwbedrijf ruwbouw: Heijmans B.V. 
Bouwbedrijf afbouw: VORM Bouw B.V.
Applicateur: Gacon 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.

Sika nederland B.v. - locatie Utrecht
Zonnebaan 56
3542 EG Utrecht
Postbus 40390
3504 AD Utrecht
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