Duurzaam parkeren
De mogelijkheden van een duurzame parkeerplaats

Stage 3e jaar.

Auteur:
Stud. Nummer:
Opleiding:
Datum:
Plaats:
Instituut:

Begeleider:
School:

Docent:

Erik Meenderman
478344
Landscape & Environment Management (Ruimte, Milieu en Water)
20 Maart 2012
Lisse
Wageningen UR
Praktijkonderzoek Plant & Omgeving
Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit
Postbus 85
Prof. Van Slogterenweg 2
2160 AB Lisse
2161DW Lisse
Pieter van Dalfsen
Hogeschool INHolland Delft
Postbus 3190
Rotterdamseweg 141
2601 DD Delft
2628AL Delft
Maaike Groen

1

VOORWOORD
Ik wil Pieter van Dalfsen bedanken voor de hulp die hij heeft geboden tijdens deze stageopdracht. Het
was een moeilijke en brede opdracht met daarom soms wel wat meningsverschillen over wat wel en wat
niet te behandelen in deze rapportage, maar samen zijn er we goed uitgekomen.
Verder wil ik ook Margareth Hop en Marco Hoffman bedanken voor de uitstekende informatie en kennis
die zij beschikbaar hebben gesteld voor deze rapportage. Dit was van grote waarde voor mij en de
rapportage zelf.
Tot slot een speciaal bedankje aan Khanh Pham. Helaas zaten we na een paar weken niet meer bij elkaar
op de kamer vanwege een interne verhuizing. Bedankt voor de interesse en de praatjes zo tussendoor.
Je staat altijd klaar om te helpen en bent altijd vrolijk. Je altijd aanwezige glimlach zou een inspiratie
moeten zijn voor ons allen. Bedankt.

2

Samenvatting
Deze rapportage beschrijft de mogelijkheden op het gebied van duurzame parkeerplaatsen en is tot
stand gekomen tijdens een 3e jaars HBO stage volbracht bij Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO)
in Lisse, onderdeel van het Wageningen UR. De oorspronkelijke opdrachtgever is stichting 'sortimentstuin
Harry van de Laar‟ in Boskoop. Deze stichting wil zo mogelijk in de toekomst een duurzame
parkeerplaats aanleggen binnen hun terrein.
Over het algemeen zijn huidige parkeerplaatsen niet duurzaam genoeg en maken geen gebruik van de
mogelijkheden die er zijn op het gebied van emissie vermindering en waterberging. Het doel van deze
rapportage is informatie te geven over de mogelijkheden op het gebied van duurzaamheid met
betrekking tot parkeerplaatsen en aan te geven welke toepassingen van waarde kunnen zijn op een
parkeerplaats waardoor deze duurzamer en prettiger wordt in het gebruik.
Er is uitgebreid literatuuronderzoek verricht naar allerlei duurzame aspecten die kunnen worden
toegepast op een parkeerplaats. Het literatuuronderzoek en de bijbehorende inventarisatie is verdeeld in
een aantal thema‟s. Deze thema‟s, emissies, waterberging en juiste keuze groen zijn in de rapportage
verder onderverdeeld, geanalyseerd en uitgewerkt. Per onderdeel van elk thema is aangegeven welke
opties de voorkeur verdienen of wat de mogelijkheden op een parkeerplaats zijn. Deze informatie is
gebruikt om tot een advies te komen. In het advies staat aangegeven wat er aanwezig is op een
duurzame parkeerplaats en waarom dat zo is. Er zijn twee adviezen beschreven. Een advies voor een
duurzame parkeerplaats waarbij geen rekening is gehouden met belemmerende factoren zoals ruimteen geldgebruik (het ideaal plaatje) en een meer realistisch advies, gericht op de regio Boskoop, waarbij
rekening is gehouden met plaatselijke factoren zoals onder andere grondsoort, grondwaterstand en
ruimtegebruik.
Een duurzame parkeerplaats voorziet in de behoeften van de huidige generatie en doet niet tekort aan
de mogelijkheid voor toekomstige generaties te voorzien in hun behoeften. Een duurzame parkeerplaats
is een parkeerplaats die er met de jaren niet op achteruit gaat maar met de juiste zorg zijn kwaliteiten
behoud. Een duurzame parkeerplaats is daarom ook aangelegd met het oog op de toekomst en met de
lange termijn in het achterhoofd.
Een parkeerplaats kan met de juiste maatregelen de plaatselijke lucht- en waterkwaliteit verbeteren. Dit
door de uitstoot van emissies en het effect daarvan te verminderen. Emissies van belang op een
parkeerplaats zijn: koolstofdioxide, fijnstof, stikstofoxiden, ozon, vluchtige organische stoffen, zware
metalen en polycyclische aromatische koolwaterstoffen. Emissies kunnen zowel de lucht als de bodem
vervuilen.
Verdampingsemissies (dit zijn emissies uitgestoten door auto‟s als deze stilstaan met de motor uit) op
een parkeerplaats kunnen worden verminderd door middel van verkoeling. Een koelere omgeving kan
worden bereikt door onder andere het toepassen van groen en halfverhardingen. Ook zorgt verkoeling
ervoor dat er geen zogenaamde hitte-eilanden ontstaan. Dit zijn gebieden warmer dan de directe
omgeving met een eigen microklimaat door bijvoorbeeld grote hoeveelheden aanwezig asfalt. Overige
emissies in de lucht kunnen worden verminderd door het plaatsen van de juiste soorten groen. Veel
planten (vooral grote bomen) hebben de capaciteit om emissies in zich op te nemen en daarmee de lucht
te filteren en dus de luchtkwaliteit te verbeteren. Emissies die een weg vinden naar de bodem of het
oppervlaktewater, zoals zware metalen of PAK kunnen worden gereinigd door het toepassen van een
bezinkbak of helofytenfilter op de parkeerplaats.
Verder kan een parkeerplaats met de juiste waterbergingsmaatregelen piekbelasting opvangen en
daarmee wateroverlast voorkomen. Het regent steeds vaker harder in Nederland, de neerslagintensiteit
neemt toe. Dit betekent meer regen in korte tijd. Dit samen met de nog altijd groeiende verstedelijking
(meer verhard oppervlak) zorgt ervoor dat er weinig infiltratie van regenwater optreedt in de bodem
waardoor er een hogere belasting op het riool en oppervlaktewater ontstaat. Verschillende maatregelen
op een parkeerplaats zoals de juiste soorten halfverhardingen, infiltratiekratten, wadi‟s, bezinkbakken en
helofytenfilters voorkomen wateroverlast en kunnen zelfs bijdragen aan de natuur en biodiversiteit in de
omgeving.
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Er zijn nog andere maatregelen te treffen die multifunctioneel zijn en zowel positief zijn op het gebied
van emissies als ook voor het thema waterberging en ook nog bijdragen aan het groen. Dit zijn
bijvoorbeeld extensieve vegetatieoverkappingen begroeid met sedum of het toepassen van groene
gevels begroeid met klimplanten. Ook kunnen deze twee toepassingen met elkaar gecombineerd worden.
Een duurzame parkeerplaats moet functioneel zijn. Echter zijn er ook veel mogelijkheden met een
parkeerplaats op het gebied van beleving en uitstraling. Vele soorten en variatie in groen op de juiste
plaats dragen bij aan een vriendelijke en prettige sfeer. Een goede duurzame parkeerplaats heeft dan
ook een goed geïntegreerde waterberging en goed geïntegreerd groen zodat deze niet hinderlijk
aanwezig zijn en de sociale- en verkeersveiligheid niet worden belemmerd.
De ideale duurzame parkeerplaats heeft veel groen, onder andere door bomen zoals de Noorse esdoorn
of de Amerikaanse Linde. De ideale parkeerplaats heeft een wadi voor extra waterberging, deze is
geïntegreerd in de parkeerplaats en is niet hinderlijk aanwezig. De ideale parkeerplaats heeft een
halfverharding in de vorm van splitplaten met grind of halfverharding in combinatie met gras waardoor
er een prettig en stabiel rijcomfort ontstaat en ook nog infiltratie van regenwater plaatsvindt.
Ook heeft de ideale duurzame parkeerplaats een extra reinigend element aan de waterberging gekoppeld
in de vorm van een helofytenfilter. Deze bestaat in het optimale geval uit verschillende planten zoals
mattenbies, grote lisdodde en riet. Verder zijn er verschillende klimplanten op de parkeerplaats
aanwezig, toegepast op groene gevels.
De ideale duurzame parkeerplaats heeft een aantal extensieve vegetatieoverkappingen begroeid met
sedum. Het liefst gecombineerd met de groene gevels. Deze dragen bij aan de waterberging,
emissieopname en een vriendelijke, groene uitstraling. Er staan geen hoge bomen in het gezichtsveld
van de bestuurder (op kruisingen) zodat de verkeersveiligheid gewaarborgd blijft. De indeling is
overzichtelijk, gestructureerd en logisch. Er is veel schaduw en geen tot weinig verhard oppervlak.
Een ideale duurzame parkeerplaats is aanwezig in harmonie met zijn omgeving en verzacht de nadelen
van het autoverkeer.
Voor het advies voor de parkeerplaats in Boskoop geldt hetzelfde, alleen is hier extra gelet op
plaatselijke omstandigheden die grote invloed kunnen uitoefenen op de parkeerplaats zoals onder andere
de hoge grondwaterstand en de zachte veenbodem die daar aanwezig is.
Deze rapportage is zeer breed opgesteld en gaat niet altijd heel diep in op elk apart onderwerp of groene
toepassing. Er is zo mogelijk vervolgonderzoek nodig om tot nog specifiekere conclusies te komen. Ook
zijn de gegeven adviezen niet altijd overal van kracht vanwege de plaatselijke verschillen die er aanwezig
kunnen zijn tussen parkeerplaatsen en bijbehorende locaties. Dit kunnen specifieke eisen en wensen zijn,
maar ook factoren zoals ruimtegebruik, beschikbare financiële middelen, gebruikersintensiteit,
grondsoort en grondwaterstand. Deze rapportage moet dan ook gezien worden als een richtlijn voor
duurzame parkeerplaatsen.
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1-Inleiding
Deze 3e jaars HBO stage opdracht is gemaakt bij het bedrijf Praktijkonderzoek Plant & Omgeving.
Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit in Lisse. Kortweg PPO Lisse. PPO Lisse valt onder de Plant Sciences
Group (PSG) hetgeen weer valt onder het Wageningen UR netwerk.
De opdracht betreft het onderzoeken van de mogelijkheden op het gebied van duurzaamheid gericht op
parkeerplaatsen en aan de hand van de verzamelde informatie een advies op te stellen over hoe een
duurzame parkeerplaats eruit kan zien en wat daarop aanwezig is.
De opdracht is afkomstig van de Stichting sortimentstuin Harry van de Laar. Deze stichting wil zo
mogelijk in de toekomst een duurzame parkeerplaats aanleggen op hun eigen terrein en wil daarom
advies winnen over hoe een dergelijke parkeerplaats eruit ziet en wat de mogelijkheden daarvoor zijn.
In eerste instantie is de stichting sortimentstuinen naar PPO gegaan voor hulp bij dit vraagstuk, PPO op
haar beurt heeft aangeklopt bij de Groene hart Academie (een samenwerkingsverband tussen scholen,
gemeentes en bedrijven) en zodoende is via de groene hart academie de opdracht terecht gekomen bij
Hogeschool INHolland Delft. Scholen verbieden echter om stage te lopen binnen de eigen gebouwen,
daarom is de opdracht vervuld binnen het gebouw van PPO Lisse.
Voor de stichting sortimentstuin Harry van de Laar is onderzocht wat voor mogelijkheden er zijn op het
gebied van duurzame parkeerplaatsen en waarop gelet moet worden bij het gebruik van verschillende
duurzame toepassingen op een parkeerplaats.
De hoofdvraag die beantwoord zal worden luidt als volgt:
-Hoe zou een optimale duurzame parkeerplaats, gelet op emissies, waterberging en groen,
zonder de belemmerende factoren geld- en ruimtegebruik, eruit zien?
De deelvragen zijn onderverdeeld in verschillende hoofdthema‟s. Dit om het geheel overzichtelijk en
duidelijk te houden. De deelvragen luiden als volgt:
Deelvragen algemeen:
-Wat wordt er verstaan onder een duurzame parkeerplaats?
Deelvragen emissie:
-Welke emissies zijn van belang gelet op een parkeerplaats?
-Welke maatregelen kunnen er op een parkeerplaats genomen worden om de emissies te verminderen.
-Welke maatregelen kunnen er op een parkeerplaats genomen worden om de luchtkwaliteit te
verbeteren?
-Welke maatregelen kunnen er op een parkeerplaats genomen worden om de waterkwaliteit te
verbeteren?
Deelvragen waterhuishouding:
-Wat wordt er verstaan onder waterhuishouding?
-Welke waterhuishoudingopties zijn er toepasbaar op een parkeerplaats?
-Welke mogelijke problemen kunnen er ontstaan met waterhuishouding op een parkeerplaats?
-Wat zijn de beste waterbergingsmethodes op een duurzame parkeerplaats en waarom?
Deelvragen groen:
-Wat voor functies kan groen hebben op een parkeerplaats?
-Wat voor mogelijke problemen kunnen er ontstaan met groen op een parkeerplaats?
-Welke groene toepassingen zoals vegetatieoverkappingen en groene gevels zijn er mogelijk?
-Welk groen is geschikt voor een duurzame parkeerplaats en waarom?
Deelvragen (regio Boskoop):
-Hoe zou een optimale duurzame parkeerplaats, gelet op emissies, waterhuishouding en groen, rekening
houdend met plaatselijke factoren, eruit zien in de regio Boskoop?
-Welke lokale omstandigheden kunnen een rol spelen bij het advies met betrekking tot de duurzame
parkeerplaats regio Boskoop?
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De drie thema‟s genoemd in de hoofdvraag zijn de
kernelementen van dit rapport. Echter kunnen de thema‟s:
emissies, waterhuishouding en juiste keuze groen niet altijd los
van elkaar worden gezien. Er zijn vele overlappingen tussen
deze thema‟s aanwezig. Deze overlappingen kunnen worden
weergegeven zoals in figuur 1.
De lichtgrijze gedeeltes zijn de overlappingen tussen twee
thema‟s. Het donkergrijze gedeelte in het midden is de
overlapping die bestaat tussen alle drie de thema‟s.

Figuur 1. Onderlinge samenhang van de verschillende
thema’s aanwezig op een duurzame parkeerplaats.
Dit rapport kan gebruikt worden door iedereen die baat heeft bij nieuwe mogelijkheden op het gebied
van parkeerplaatsen gericht op duurzaamheid. Alle informatie in dit rapport heeft betrekking op
parkeerplaatsen en heeft duurzaamheid als uitgangspunt.
Opbouw rapport
In deze rapportage zal er eerst kort worden stilgestaan bij het begrip duurzaam en wat dit inhoud voor
een parkeerplaats. Dit zal gebeuren via het People, Planet, Profit principe, ook wel het triple P principe
genoemd (H3). Vervolgens zal er per hoofdthema worden uitgelicht wat deze betekenen en wat de
mogelijkheden zijn op het gebied van een duurzame parkeerplaats. Te beginnen met het thema emissies
(H4), daarna zal het thema waterhuishouding aan de orde komen (H5) en vervolgens zal er aandacht
worden besteed aan het thema juiste keuze groen op een parkeerplaats (H6).
Deze hoofdstukken zullen per behandeld thema aangeven welke opties de voorkeur behoeven en
waarom dat zo is. In H6, juiste keuze groen zal er bijvoorbeeld al worden aangegeven welke bomen en
klimplanten de voorkeur verdienen op een duurzame parkeerplaats en waarom.
Vervolgens zal er een beschrijving volgen van de optimale duurzame parkeerplaats, waarin
belemmerende factoren zoals ruimte en geld geen rol spelen. Alle informatie tot dan toe gegeven in de
voorafgaande hoofdstukken zal worden gebruikt en met behulp van een tabel zal er een beeld worden
geschetst over wat er aanwezig kan zijn op een duurzame parkeerplaats. Ook volgt in dit hoofdstuk een
algemene beschrijving van de optimale duurzame parkeerplaats ondersteund met een aantal
beeldschetsen (H7).
Na de beschrijving van de optimale duurzame parkeerplaats. Zal de duurzame parkeerplaats gericht op
de regio Boskoop worden beschreven (H8). In dit hoofdstuk zullen de plaatselijk factoren van de regio
Boskoop worden meegenomen en gekeken worden naar eventuele belemmerende factoren die daar een
rol kunnen spelen.
Het verslag wordt afgesloten met een discussie (H9) en conclusie (H10). Tot slot volgt nog het hoofdstuk
aanbevelingen (H11).
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2-Onderzoeksmethoden en werkwijze
Het onderzoek naar de meest optimale duurzame parkeerplaats en de parkeerplaats voor de
sortimentstuin Boskoop heeft plaats gevonden bij het bedrijf Praktijkonderzoek Plant & Omgeving in
Lisse, onderdeel van de Wageningen UR (zie Fig.2). De opdrachtgever is Stichting sortimentstuin Harry
van de Laar in Boskoop.

Figuur 2. De stage opdracht is volbracht bij Praktijkonderzoek Plant en Omgeving in
Lisse. PPO valt onder het veel grotere Wageningen UR netwerk.
Dit onderzoek heeft als doel informatie en advies te geven over wat er aanwezig kan/moet zijn op een
parkeerplaats gericht op duurzaamheid. In het rapport zullen twee adviezen worden beschreven. Een
advies waarbij belemmerende factoren geen rol spelen en een advies over een duurzame parkeerplaats
in de regio Boskoop, rekening houdend met plaatselijke factoren. Er zullen drie hoofdthema‟s apart
worden behandeld. Emissies, waterberging en juiste keuze groen. Het rapport beschrijft wat er allemaal
mogelijk is op het gebied van duurzame parkeerplaatsen en welke opties en combinaties het meest
ideaal zijn voor een optimaal rendement.

2.1-Literatuuronderzoek en inventarisatie
Om dit onderzoek zo compleet mogelijk te maken is er veel literatuuronderzoek gedaan. Het
literatuuronderzoek is waar mogelijk opgesplitst per thema. Dit zodat er per hoofdthema (emissies,
waterberging en juiste keuze groen) een duidelijk beeld ontstaat over de mogelijkheden. Vervolgens is
de gevonden literatuur van de verschillende thema‟s aan elkaar gekoppeld met als doel een duidelijk
advies te geven over de optimale situatie van alle thema‟s gecombineerd. De hoofd- en deelvragen zijn
daarom ook, waar mogelijk, ingedeeld per thema.
Er is op verschillende manieren informatie verzameld. De bovenste optie is het meest gebruikt, de
onderste het minst. Namelijk:
-via zoekmachines zoals google op het internet.
-via gesprekken met experts.
-via de Wageningen UR database.
-via literatuur aanwezig in de bibliotheek PPO Lisse.
In eerste instantie is de benodigde informatie gezocht via het internet en de Wageningen UR database. Is
deze informatie niet voldoende of niet duidelijk dan wordt er gesproken met een expert op het gebied
van de gezochte informatie. Vaak is dit per thema of een onderdeel van een thema. Bijvoorbeeld het
onderdeel bomen binnen het thema juiste keuze groen. De gesprekken met de experts zijn vooral
bedoeld om nieuwe kennis op te doen, maar ook om de al bestaande kennis toe te passen en te
bespreken. Deze gesprekken zijn een zeer belangrijke factor in het keuzeproces om tot het advies te
komen. Ook voorkomen de gesprekken tunnelvisie. Als extra informatiebron kan de literatuur worden
gebruikt die aanwezig is in de bibliotheek van PPO Lisse. Vooral nieuwe tijdschriften zijn hierbij erg
handig. Bijvoorbeeld over toepassingen van groen in stedelijk gebied. Informatie van internet samen met
de informatie uit de gesprekken vormen de basis van het literatuuronderzoek.
Voorbeelden van belangrijke sites die zijn geraadpleegd:
-http://www.nophadrain.nl/
-http://www.lerenvoorduurzameontwikkeling.nl/
Voorbeelden van belangrijke tijdschriften die zijn geraadpleegd:
-Stadswerk
-Tuin & landschap

-http://www.optigroen.nl/
-http://www.plantenencyclopedie.nl/

-De groene stad
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2.2-Analyse
Na het verzamelen van alle benodigde informatie is er een selectie gemaakt. Welke informatie is
bruikbaar? Welke facetten van de informatie worden gebruikt bij welk hoofdstuk? Dit is belangrijk om het
eindverslag kort, bondig en overzichtelijk te houden. Ook het selecteren van de juiste informatie is in
eerste instantie per thema gebeurd. De gesprekken met de experts hebben geholpen in het keuzeproces
welke informatie te gebruiken en waar de nadruk op te leggen. De stagebegeleider vanuit PPO in Lisse,
Pieter van Dalfsen, heeft geholpen in het vaststellen van de grenzen wat wel en wat niet mee te nemen
in het rapport.
Bij deze werkwijze kan het volgende model worden opgesteld (zie Fig.3):

Figuur 3. Het literatuuronderzoek is verricht aan de hand van dit model

Dit model heeft als leidraad gediend bij de onderzoeksmethode.

2.3-Plan en uitwerking
Belangrijk bij de uitwerking van het verslag is aan te geven welke opties er zijn (per thema), maar
vervolgens ook aan te geven welke opties het beste zijn en waarom. Om dit keuzeproces makkelijker te
maken zijn er voor bepaalde thema‟s gesprekken geweest met experts. Hun mening weegt zwaar mee in
het keuzeproces. Verder is er waar mogelijk gebruik gemaakt van tabellen. In deze tabellen staan de
verschillende facetten van een bepaald onderdeel bij elkaar en kunnen ze makkelijk met elkaar
vergeleken worden. De tabellen zijn een belangrijk deel van de argumentatie bij het advies. Zo zijn er
een aantal tabellen over de juiste keuze groen. Eén over de verschillende bomen waaruit kan worden
gekozen en één over klimplanten. Verder is er geprobeerd om met behulp van figuren de tekst te
ondersteunen en daarmee de informatie duidelijker te maken. De tabellen zullen, waar mogelijk,
wetenschappelijk worden onderbouwd. Voorbeeld hiervan zijn de emissieopnames van bomen en
klimplanten.
Vervolgens is er in hoofdstuk 7, Optimale situatie duurzame parkeerplaats zonder belemmerende
factoren, nog een tabel te vinden waarin alle aspecten van elk thema met elkaar worden vergeleken
zodat er een afweging kan worden gemaakt met wat wel en wat niet op een duurzame parkeerplaats te
plaatsen. Deze tabel wordt ondersteund met een uitgebreide beschrijving.
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3-Duurzame samenleving: de 3 P’s
Om het concept van een duurzame parkeerplaats beter te begrijpen is het eerst noodzakelijk te kijken
naar het fenomeen duurzame samenleving. Een duurzame samenleving is een samenleving die voorziet
in de huidige behoeftes maar zonder het moeilijker te maken voor toekomstige generaties om te
voorzien in hun behoeftes. Er zijn drie hoofdregels binnen een duurzame samenleving.
Een duurzame samenleving is een samenleving:
-die voorziet in de behoeften van de tegenwoordige generatie.
-die niet tekort doet aan de mogelijkheid voor toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien.
-waarbij elk individu de mogelijkheid heeft om zich in vrijheid te ontwikkelen, binnen een stabiele
maatschappij, in harmonie met zijn omgeving.
Bron: http://www.alvadam.com/.
Om deze informatie makkelijker toe te spitsen op een
parkeerplaats kan er gebruik worden gemaakt van het
People, Planet, Profit principe. Dit principe is bedacht door
John Elkington1 en heeft als doel de drie elementen,
People, Planet en Profit op een harmonieuze wijze te
combineren. Slaagt men hierin dan is er daadwerkelijk
sprake van duurzaamheid. Wanneer de combinatie niet
harmonieus is zullen de andere elementen hieronder
lijden. Als bijvoorbeeld Profit teveel aandacht en prioriteit
krijgt zullen de andere elementen, People en Planet
hieronder lijden. In figuur 4 staat het triple P principe
schematisch weergegeven.
Duurzaamheid wordt bereikt door alle elementen
gelijkwaardig te benaderen en een goede balans te
vinden.

Figuur 4. Het triple-P principe schematisch weergegeven. Optimale duurzaamheid wordt bereikt bij
een juiste verhouding tussen People, Planet en Profit en is hier het grijze vakje in het midden.
Bron: http://www.greeninnovation.com.au/

3.1-People
Met People worden de mensen bedoeld die te maken hebben met de parkeerplaats. Dit zijn vaste
gebruikers, maar ook bezoekers en passanten. Verder mogen de omwonenden niet worden vergeten,
ongeacht of zij de parkeerplaats gebruiken heeft de parkeerplaats effect op hun leefomgeving en
welbevinden. Het gaat hier met name om functionaliteit (gebruikerswaarde) en beleving
(belevingswaarde) voor de gebruikers aan de ene kant en omwonenden aan de andere kant. Waar
mogelijk moet gestreefd worden naar een parkeerplaats zonder enige vorm van overlast, zoals
bijvoorbeeld geluidsoverlast maar ook wateroverlast. Ook sociale veiligheid is een belangrijk aspect op
een parkeerplaats. Verder kan groen helpen het welbevinden van de mensen te verbeteren. Bij People
staan de mensen op en rond de parkeerplaats centraal.
Bron: http://www.folterpop.be/

3.2-Planet
Met Planet wordt de Aarde bedoeld. In dit geval het (leef)milieu op en rond de parkeerplaats. Dit
betekent dat op de lange termijn de leef- en milieukwaliteiten niet achteruit mogen gaan vanwege de
aanwezigheid en het gebruik van de parkeerplaats. Er kan worden gedacht aan duurzame materialen bij
de aanleg van de parkeerplaats, maar ook aan materialen met een lange levensduur zodat er minder
vervanging nodig is op de lange termijn. Een duurzame parkeerplaats probeert de schadelijke effecten
voor het (leef)milieu te verminderen door bijvoorbeeld het vrijkomen van emissies en de effecten
daarvan te verlagen. Een koele, schaduwrijke parkeerplaats met de juiste soorten groen helpt de milieuen luchtkwaliteit te behouden en te verbeteren (Hoffman, M. 2009).

1

http://www.johnelkington.com/
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Het element Planet richt zich op het beschermen van natuur en milieu.
Bron: http://www.energiesparen.be/

3.3-Profit
Profit gaat over de voortbrenging en economische effecten van goederen en diensten. Soms wordt Profit
ook wel is vervangen door Prosperity. Profit gaat met name over geld, Prosperity neemt daarin tegen ook
maatschappelijke winst mee. Als men zich richt op een duurzame parkeerplaats is het beter om de P van
prosperity te beschrijven.
Onze maatschappij is dusdanig opgebouwd en gestructureerd in de vorm van regulering dat wij niet
zonder geld kunnen. Dit betekent dat de aanleg en het onderhoud van de parkeerplaats niet te duur mag
zijn. Zijn de kosten te hoog dan weegt dat niet op tegen de voordelen van een duurzame parkeerplaats.
Kosten moeten dus worden afgezet tegen de maatschappelijke winst. Winstpunten kunnen in dit geval
zijn: een mooie, sfeervolle parkeerplaats. Geen last van wateroverlast. Minder slechte luchtkwaliteit.
Grotere biodiversiteit, etc. Ook de eventuele onderhoudskosten op lange termijn en kosten voor
vervanging moeten worden meegenomen.
Voor gebruikers zitten er geen nadelen aan een duurzaam aangelegde en ingerichte parkeerplaats.
Echter zijn het niet de gebruikers die de kosten maken voor de aanleg en het onderhoud. Ook bij de P
van Profit/Prosperity moet er een balans worden gevonden tussen kosten en algemeen belang.
Profit/Prosperity richt zich zowel op feitelijke winst en kosten in geld als op maatschappelijke winst en
kosten.
Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/People_Planet_Profit en Bron: http://www.lara-inventing.nl/
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4-Thema: emissies en parkeerplaats
Dit hoofdstuk is gericht op emissies aanwezig op en rond een parkeerplaats, dit betreft zowel emissies
naar de lucht als ook emissies naar de bodem en het water. Er zal worden beschreven wat emissies zijn
en welke emissies vaak (in hogere concentraties) aanwezig kunnen zijn op een parkeerplaats. Vervolgens
zal er worden beschreven hoe emissies op een parkeerplaats kunnen worden verminderd en hoe de
effecten ervan kunnen worden verlaagd. Het verminderen van emissies verbetert het (leef)milieu op en
rond de parkeerplaats.

4.1-Wat zijn emissies?
Emissies is een verzamelwoord voor de uitstoot van ongewenste stoffen in het milieu, bijvoorbeeld uit de
motoren van auto‟s, vliegtuigen etc. Hier valt ook de uitstoot van schoorstenen van huishoudens,
fabrieken en elektriciteitscentrales onder. Ook de uitstoot van ongewenste stoffen naar de bodem die zo
in het grond- en oppervlaktewater terecht kunnen komen worden emissies genoemd. De bekendste en
meest voorkomende emissies zijn koolstofdioxide (CO2) en fijnstof (PM10). Al lang is duidelijk dat
emissies geen positief effect hebben op de leefomgeving. Met name de emissies van auto‟s liggen onder
een vergrootglas. Met allerlei maatregelen proberen overheden, gemeentes en bedrijven de uitstoot te
verminderen. Veel bedrijven worden zelfs „gehinderd‟ door de wettelijke normen die zijn vastgesteld op
het gebied van luchtverontreiniging en waterkwaliteit. Dit alles om een betere leefkwaliteit te behalen,
voor de huidige en toekomstige generaties.
Bron: http://www.rijkswaterstaat.nl/
Planten produceren zuurstof en halen koolstofdioxide (CO2) uit de atmosfeer. Verder kan groen
schadelijke deeltjes uit de lucht wegvangen, zoals fijnstof, stikstofoxiden en ozon (Hoffman, M. 2009).
Bepaalde planten helpen de totale uitstoot van emissies van auto‟s en het effect daarvan te verminderen.
De belangrijkste emissies met betrekking tot een parkeerplaats zijn koolstofdioxide, fijnstof,
stikstofoxiden, ozon, vluchtige organische stoffen, zware metalen en polycyclische aromatische
koolwaterstoffen.
Meer informatie over deze emissies is te vinden in bijlage 1 achterin dit rapport.

4.2-Verdampingsemissies auto’s
Een belangrijke bron van emissies op een parkeerplaats zijn de zogenaamde verdampingsemissies
afkomstig uit auto‟s. Het is bekend dat auto‟s emissies uitstoten als ze rijden. Uit onderzoek blijkt echter
dat de emissies van stilstaande auto‟s, met de motor uit, gewoon doorgaan (McPherson et al. 1999).
Deze emissies worden ook wel verdampingsemissies genoemd. Verdampingemissies nemen ongeveer
16% van de totale emissies van een auto voor haar rekening (emissies via uitlaat 84%). Met de juiste
maatregelen kunnen deze verdampingsemissies uit de lucht worden gefilterd. De effecten van deze
emissies worden dan aanzienlijk verminderd wat gunstig is voor de lokale luchtkwaliteit.
Na het afzetten van de motor, tijdens het parkeren en bij het starten komen onder andere
koolwaterstoffen en stikstofoxiden vrij. Deze stoffen stimuleren de aanmaak van ozon op grondniveau.
De mate waarin is sterk afhankelijk van de temperatuur. Hoe warmer, hoe meer verdampingsemissies er
vrij komen. Deze verdampingsemissies komen voornamelijk vrij tijdens opwarming van de benzinetank
en leidingen (of snellere afkoeling van de omgeving dan benzinetank en leidingen). Hierbij kan
beplanting zorgen voor een verkoelend effect. Tevens kunnen bepaalde planten emissies opnemen en/of
afvangen (Hoffman, M.2009).
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Er bestaan vier verschillende soorten verdampingsemissies2:
-Diurnal emissies: Ontstaan overdag vanwege het opwarmen van de benzinetank- en aanvoer.
-Resting Loss emissies: Deze komen vrij tijdens periodes met een constante of dalende
omgevingstemperatuur. Omdat de benzinetank en leidingen minder snel afkoelen dan de omgeving staat
het effect gelijk aan opwarming en wordt het temperatuurverschil binnen de tank groter dan in de
omgeving. Door dit proces komen er ook verdampingsemissies vrij.
-Hot soak emissies: Deze komen vrij in het uur nadat de motor is afgezet. Restwarmte komt vrij
waardoor er verdamping optreedt.
-Start emissies: Deze komen vrij tijdens de eerste paar minuten na het opstarten van de motor. De
hoeveelheid emissies die vrijkomen is in dit geval afhankelijk van de omgevingstemperatuur en de
tijdsduur dat de motor heeft uitgestaan voor het opnieuw opstarten van de motor.
Deze verdampingsemissies zijn samen te
vatten in een kort overzichtje zoals te zien in
figuur 5.
Al deze soorten verdampingsemissies en de
hoeveelheden die daarbij vrijkomen zijn
afhankelijk van lokale luchttemperatuur. Hoe
hoger de temperatuur, hoe hoger de
emissies. De lokale luchttemperatuur is
afhankelijk van de lokale meteorologische
omstandigheden en het microklimaat.
Daarom zijn de potentiële emissies op
warme locaties vele malen hoger dan op het
platteland. Groen op de parkeerplaats helpt
met het verminderen van deze emissies door
middel van verkoeling en het opnemen en
afvangen ervan . Meer hierover in H4.5.

Figuur 5. De verschillende soorten verdampingsemissies schematisch weergegeven.

Hoeveel procent elke verdampingsemissie voor haar rekening neemt in het totaal aan
verdampingsemissies is niet bekend.

4.3-Emissies auto naar (grond)water
Niet alle emissies gaan de lucht in, er zijn ook emissies die in de bodem- en/of in het oppervlaktewater
terecht komen of naar het riool afstromen. De meest voorkomende emissies van auto naar bodem,
oppervlaktewater of riool op een parkeerplaats zijn zware metalen, PAK en olie (Klein, J et al.2011).
Emissies van auto‟s in de vorm van zware metalen komen vrij vanwege het slijten van banden, het
slijten van remvoering en het slijten van het wegdek (dit vanwege het autogebruik). Zware metalen
kunnen hechten aan fijnstof, als dit gebeurt gaan de zware metalen de lucht in en beïnvloeden ze de
luchtkwaliteit. Als de zware metalen hechten het grove stof dan komen ze neer op de bodem en
transporteren ze uiteindelijk via het grondwater naar het oppervlaktewater of riool (Klein, J et al.2011).
Andere emissies vanuit de auto naar bodem zijn de zogenaamde Polycyclische aromatische
koolwaterstoffen, kortweg PAK‟s. PAK komt vrij bij slijtage van het wegdek vanwege het gebruik. Vooral
bij slijtage van teerhoudend asfalt granulaat (TAG) komt veel PAK vrij. Sinds 1991 worden er echter
2

Bron: Klaus I.Scott, James R. Simpson, E. Gregory McPherson. 1999. Effects of tree cover on parking
lot microclimate and vehicle emissions. Journal of Arboriculture 25(3) blz.129.
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andere bouwmaterialen gebruikt voor het wegdek en is de hoeveel PAK in wegdekslijtage met een factor
van 1000 afgenomen (Klein, J et al.2011).
PAK en zware metalen komen beide voor in gelekte motorolie. In welke mate en verhoudingen is
afhankelijk van de soort motorolie. De bodems van parkeerplaatsen zijn vaak vervuild met olieresten.
Deze emissies vervuilen de bodem en nabijgelegen water op en langs een parkeerplaats (Klein, J et
al.2011).
Op een parkeerplaats kunnen deze emissies, met de juiste maatregelen, verminderd worden.

4.4-Maatregelen verminderen emissies en effect
Er kunnen meerdere maatregelen genomen worden op verschillende vlakken die allemaal zowel de
hoeveelheid (verdamping)emissies verminderen als ook het effect van de uitgestoten emissies
verminderen. De volgende maatregelen zullen in deze paragraaf besproken worden: emissie opnemende
planten, verkoeling, waterbergende reiniging en ruimtelijke indeling parkeerplaats. Allen dragen zij bij
aan een betere lucht- en/of waterkwaliteit.
4.4.1-Emissie opnemende planten
Een manier om het effect van de vrijgekomen emissies op een parkeerplaats te verminderen en daarmee
de plaatselijke luchtkwaliteit te verbeteren is gebruik te maken van de juiste planten. Een groot aantal
planten is in staat emissies zoals koolstofdioxide (CO2), stikstofoxiden (NOx), ozon (O3) en fijnstof (PM10)
op te nemen of af te vangen. Het bekendste voorbeeld hiervan is het proces van fotosynthese waarbij de
plant koolstofdioxide in zich opneemt en glucose produceert. Als bijwerking van deze productie komt er
zuurstof vrij. Dit betekent dat de emissies niet meer in de lucht voorkomen en daarmee de lucht wordt
gefilterd (Hoffman, M 2009).
Planten kunnen emissies opnemen via de huidmondjes, via de waslaag en ze kunnen bepaalde stoffen
zoals fijnstof opvangen op de bladeren en stengels/takken. Dit is afhankelijk van de soort en de grootte
van de plant. Echter is niet elke plant even efficiënt in het opnemen en afvangen van emissies. Sterker
nog, sommige planten zoals de populier en de treurwilg stoten zelf emissies uit. Over het algemeen geldt
de algemene regel: hoe groter de boom, hoe meer emissieopname (Hoffman, M 2009).
Ook kunnen bepaalde soorten groen, zoals riet, emissies uit het water filteren en zo de waterkwaliteit
verbeteren. Meer hierover in paragraaf 5.4.2.
Meer specifieke informatie over de verschillende methoden en werkwijzen waarop planten emissies
kunnen filteren uit de lucht is te vinden in bijlage 2 achterin deze rapportage.
4.4.2-Verkoeling
Een manier om de uitstoot van verdampingsemissies van auto‟s in het geheel te verminderen is door
middel van verkoeling. Door bepaalde soorten groen op een parkeerplaats te planten kan er verkoeling
worden gecreëerd. De meeste verkoeling kan worden gebracht door schaduw (zie Fig.6). Door het groen
op strategische plekken te planten kan er een optimaal rendement worden behaald en een zo‟n groot
mogelijk deel van de parkeerplaats beschaduwd worden. Een andere manier waarop groen voor
verkoeling zorgt is door middel van verdamping. De plant en het blad verliest waterdamp waardoor de
omgeving afkoelt (McPherson E. et al.2002).
Uit onderzoek is gebleken dat gemiddeld genomen een groenbedekking van 10% een verkoeling geeft
van 1 graad Celsius. 20% groenbedekking geeft een verkoeling van 2 graden Celcius etc. Echter zijn er
wel een aantal variabele factoren op te noemen die van belang zijn. Hier kan gedacht worden aan de
samenstelling van de soorten, grootte en groei van de planten, ruimtelijke indeling en watergebruik. Ook
is de grootte van het bladerdek belangrijk voor directe schaduw op de parkeerplaats (McPherson E. et
al.2002).
Maar wat heeft verkoeling te maken met het verminderen van verdampingsemissies van auto‟s?
Verkoeling zorgt direct voor een afname van de verdampingsemissies doordat de zogenaamde hitte-
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eilanden3 afkoelen en het verschil in temperatuur tussen benzinetank- en leidingen en omgeving minder
groot wordt. Hierdoor treedt er minder verdamping op en komen er minder verdampingsemissies vrij
zoals besproken in H4.2.
Hoe warmer de omgeving is, hoe meer verkoeling het groen teweeg brengt. In de zomer is het
temperatuurverschil tussen groene en niet groene omgevingen groter dan in de winter. In de
benzinetank van een auto is het verschil in temperatuur in de zomer nog groter. Dit betekent dat
schaduw de benzinetank naar verhouding nog verder afkoelt dan dat de schaduw de omgeving afkoelt.
Het verkoelingseffect wordt dus versterkt in de benzinetank waar veel van de verdampingsemissies
vandaan komen (McPherson E. et al.2002).

Figuur 6. Door middel van verkoeling, in dit geval door schaduw, komen er minder
verdampingsemissies vrij vanuit geparkeerde auto’s waardoor de luchtkwaliteit minder
hard achteruit gaat.
Bron: http://www.flickr.com/
4.4.3-Waterbergende reiniging
Behalve emissies naar de lucht zijn er ook emissies naar de bodem en het oppervlaktewater. Bij een
regenbui vermengt het gevallen water in de bodem met de emissies die daarin aanwezig zijn en spoelt
vervolgens „vervuild‟ weg. Dit komt vervolgens in het nabijgelegen oppervlaktewater terecht of spoelt
direct naar het riool. Er kan hier worden gedacht aan zware metalen en motorolie die vaak in de bodem
van een parkeerplaats aanwezig zijn. Maatregelen om deze vervuiling te reinigen alvorens het wordt
afgevoerd naar het riool zijn bijvoorbeeld een bezinkbak en een helofytenfilter. Meer over waterbergende
reinigingsmethoden en het verminderen van het effect van emissies in water in H5.4. (Rombout, J et al.
2007).

3

Een hitte-eiland is stedelijk of verhard oppervlak dat warmer is dan de omgeving en een eigen
microklimaat creëert.
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4.4.4-Ruimtelijke indeling
Ten slot kan ook een goede ruimtelijke indeling bijdragen aan het verminderen van de emissies op en
rond een parkeerplaats. Bij een goede indeling en een overzichtelijk geheel hoeft er minder gereden te
worden alvorens de auto is geparkeerd (zie Fig. 7). Een duurzame parkeerplaats streeft dan ook naar
een minimaal aantal gereden kilometers op de parkeerplaats zelf. Dit kan bereikt worden met een goed
overzicht. Bomen, vegetatieoverkappingen, groene gevels, lantarenpalen, verkeersborden, alle kunnen
door strategische plaatsing voorkomen dat de parkeerplaats onoverzichtelijk of „rommelig‟ wordt.

Figuur 7. Met een goede ruimtelijke indeling, overzicht en routering worden er minder
voertuigkilometers op een parkeerplaats afgelegd. Dit vermindert de hoeveelheid
vrijgekomen emissies.
Bron: http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl/
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4.5-Optimale situatie emissie parkeerplaats
In deze paragraaf zullen op een aantal punten de ideale situaties worden beschreven zodat de emissies
en het effect daarvan op een parkeerplaats worden verminderd. Te beginnen met de opname en het
afvangen van emissies door groen.
4.5.1-Opname en afvangen emissies door planten
Zoals aangegeven in H4.4.1. zijn bepaalde planten in staat emissies op te nemen en/of af te vangen. Dit
gebeurt via de huidmondjes, de waslaag, of via de takken en stengels (zie bijlage 2 voor extra informatie
hierover). De effectiviteit hiervan is verschillend per plant en per stof. Ook de grootte van de plant heeft
veel invloed op filterend vermogen. De algemene regel is hoe groter de plant en het bladoppervlak hoe
meer reinigende capaciteit. Welke planten efficiënt zijn in het opnemen van bepaalde emissies is te
vinden in H6, de juiste keuze groen.
4.5.1.1-Voorkomen ‘groene tunnel effect’
De meest logische gedachte is, dat als groen emissies kan opnemen, meer groen zorgt voor meer
opname van emissies en daardoor een betere luchtkwaliteit. Echter is dit niet in alle gevallen zo. Onder
bepaalde omstandigheden kunnen de aanwezige bomen een soort deken creëren waar de vervuiling
onder blijft hangen (Hoffman, M.2009).
Indien het groen te dicht bij de luchtvervuilende bron staat en tegelijkertijd niet poreus genoeg is, dan
kan het zogenaamde „groene tunnel effect‟ optreden. Bomen pal naast de weg of parkeerplaats filteren
wel maar ze dempen ook de windsnelheid. Als gevolg van deze demping van de windsnelheid worden de
uitlaatgassen met minder lucht gemengd dan in een situatie zonder bomen (zie Fig.8). Het netto effect
van concentratieverhoging door demping van de windsnelheid en concentratieverlaging door de filtering
van groen is vaak een verhoging van de concentraties op de plek waar de boom staat. Voor fijnstof is dit
het geval indien de porositeit van de beplanting kleiner is dan 40%. Dit laat onverlet dat het
groenelement uiteraard nog steeds deeltjes filtert. Dit effect van stijging van de concentratie als gevolg
van de windsnelheidsdemping door bomen noemt men het „groene tunnel effect‟ (Hoffman, M.2009).
De verspreiding van vooral de kleinere deeltjes wordt in dit
soort situaties dusdanig beperkt dat filtering door groen dit niet
kan compenseren. Het „groene tunnel effect‟ kan worden
voorkomen door te zorgen voor een beplanting met voldoende
porositeit (meer dan 40%). Dit is te bereiken door een
aanplant van de juiste boomsoorten met voldoende open
kruinen of sterk opgaande kruinen, dan wel door gericht
beheer (snoeien en dunnen). Echter kunnen de bomen ook
worden aangeplant met iets meer ruimte onderling. Hierdoor
ontstaat er geen 100% bladdekkend oppervlak (Hoffman,
M.2009).
Het „groene tunnel effect‟ treedt alleen op binnen ongeveer 100
meter van de bron wanneer de uitlaatgassen nog niet volledig
zijn gemengd met de omgevingslucht. Vooral in smalle straten
en in combinatie met hoge bebouwing is er een verhoogde
kans op concentratieverhoging van luchtvervuilende stoffen.
Op grote parkeerplaatsen kan dit effect ontstaan als auto's
langdurig rondrijden of de motor laten draaien.
(Hoffman, M.2009).

Figuur 8. Het ‘groene tunnel effect’ kan optreden als er een te dicht bladerdek
boven de bron van vervuiling aanwezig is. Dit creëert een ‘deken’ waardoor de
emissieconcentraties onder het groen hoger worden dan het filterend vermogen van
de bomen. Dit kan ook plaatsvinden op een parkeerplaats.
Bron: Hoffman, M.2009.
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4.5.2-Verkoeling en effect
Verkoeling op een parkeerplaats is niet alleen prettig, op het gebied van emissies is het ook zeer nuttig.
Zoals al aangegeven in H4.4.2. zorgt verkoeling voor het verminderen van verdampingsemissies op een
parkeerplaats.
4.5.2.1-Schaduw
De duidelijkste vorm van verkoeling die kan worden toegepast op een parkeerplaats is schaduw.
Schaduw verandert het microklimaat op de parkeerplaats en verlaagt de omgevingstemperatuur.
Schaduw kan worden gecreëerd door bepaalde planten en bomen neer te zetten, maar bijvoorbeeld ook
door middel van vegetatieoverkappingen en groene gevels (meer hierover in H6, de juiste keuze groen).
Voor een optimaal resultaat op het gebied van emissieverlaging hebben bomen die veel schaduw geven
en emissies opnemen de voorkeur. Hoe langer deze bladhoudend zijn hoe beter. Voorkomen moet
worden dat het groene tunnel effect optreedt. Onderzoek wijst uit dat 10% bladbedekking een
temperatuurverlaging van 1 graad Celsius teweeg brengt op de parkeerplaats (McPherson E. et al.2002).
4.5.2.2-Verdamping
Een andere manier van verkoeling op een parkeerplaats is verdamping. Groen verdampt vocht waardoor
de omgeving afkoelt. Ook dit verlaagt de verdampingsemissies. Halfverhardingen met daarin
bijvoorbeeld gras verwerkt dragen in grote mate bij aan de verdamping op een parkeerplaats. Puur gelet
op verdampingen en bijbehorende verkoeling kan er worden geconstateerd: hoe meer groen hoe meer
verdamping en hoe meer verkoeling (Marcelis, L. 2008).
4.5.2.3-Voorkomen hitte-eilanden
Verder zijn verharde parkeerplaatsen vaak aangeduid als „thermal hot-spots‟, in het Nederlands hitteeilanden genoemd. Dit betekent dat zulke plekken een eigen microklimaat creëren en vaak vele male
warmer zijn dan groene omgevingen (zie Fig.9). Een warmer microklimaat kan bijvoorbeeld ontstaan
door grote hoeveelheden asfalt. Op hitte-eilanden komen dan ook meer verdampingsemissies vrij dan op
groene parkeerplaatsen. Verschillende factoren, zoals schaduw, verdamping en bepaalde soorten
halfverharding (geen asfalt) helpen de omgeving af te koelen en zijn daarmee gunstig voor de
luchtkwaliteit vanwege de afname van verdampingsemissies. Het voorkomen van hitte-eilanden verlaagt
de emissies (McPherson et al. 2002).

Het fenomeen hitte-eiland,
uitgebeeld in figuur 9. Op de Yas is de temperatuur
aangegeven, op de X-as de
bebouwing. Boven verharde en
stedelijke gebieden is de
temperatuur hoger en koelt het
s ‟nachts veel minder af dan
boven groen. Op verharde
parkeerplaatsen geld op lokale
schaal hetzelfde principe en
ontstaat er een warmer
microklimaat. Hierdoor komen
meer verdampingsemissies vrij.

Figuur 9. Verharde parkeerplaatsen zijn lokale hitte-eilanden en beïnvloeden het microklimaat
door sneller op te warmen dan de omgeving. Hierdoor komen er meer verdampingsemissies
vrij.
Bron: http://jeroenvu.home.xs4all.nl/
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5-Thema: waterhuishouding en parkeerplaats
In dit hoofdstuk zal het thema waterhuishouding op een parkeerplaats worden beschreven. Er zal worden
beschreven wat waterhuishouding is, waarom waterhuishouding op een parkeerplaats nodig is en welke
opties er mogelijk zijn. Ook zal er informatie worden gegeven over verschillende soorten
halfverhardingen en mogelijke problemen bij het toepassen hiervan. Tot slot wordt er beschreven welke
reinigende elementen er aan de waterhuishouding kunnen worden toegevoegd. Bij elke optie zal apart
worden beschreven wat de ideale situatie is op een parkeerplaats. Welke optie hiervan de beste is op een
duurzame parkeerplaats en waarom wordt beschreven in H7 als alle opties van alle thema‟s met elkaar
vergeleken worden.

5.1-Wat is waterhuishouding?
Dit rapport richt zich op de waterhuishouding toepasbaar op een parkeerplaats. De waterhuishouding op
de parkeerplaats is er in dit geval niet op gericht om water in de winter (bij een neerslagoverschot) op te
slaan om het vervolgens in de zomer (bij een neerslagtekort) te gebruiken. De waterhuishouding is in dit
geval gericht op het tijdelijk opvangen van water en dit mondjesmaat af te voeren. Op deze manier
wordt piekbelasting voorkomen en ontstaat er geen wateroverlast.
Een juiste waterhuishouding gaat volgens het principe zoals afgebeeld in figuur 10, namelijk vasthouden,
bergen en vervolgens afvoeren. Voor de parkeerplaats betekent dit dat regenwater moet worden
vastgehouden. Water vasthouden op een parkeerplaats kan bijvoorbeeld met halfverhardingen,
infiltratiekratten en/of wadi's. Hierdoor heeft niemand last van eventueel overtollig regenwater en ook
spoelt niet alles in één keer weg waardoor de druk op het oppervlaktewater of het riool te groot wordt.
Het vasthouden van regenwater heeft als doel piekbelasting te voorkomen en het overtollige regenwater
mag daarom maar mondjesmaat de parkeerplaats verlaten, bijvoorbeeld door middel van infiltratie van
regenwater in de bodem.
1= Neerslag vasthouden. Dit zorgt
ervoor dat de piekbelasting afneemt en
er minder snel wateroverlast ontstaat.
2=Overtollige neerslag tijdelijk bergen.
Nadat de neerslag is vastgehouden
mag niet alles in één keer worden
afgevoerd. Daarom moet er een
mogelijkheid beschikbaar zijn het water
tijdelijk te bergen.
3= Vervolgens mondjesmaat de
neerslag afvoeren. Dit gaat gelijkmatig
en veroorzaakt geen problemen en
overlast.

Figuur 10. Het waterbergingsprincipe: vasthouden, bergen en afvoeren.
Bron: http://www.groenendestad.nl

De parkeerplaats neemt het onderdeel 'vasthouden' voor haar rekening.

22

5.2-Waarom is waterhuishouding op een parkeerplaats nodig?
Een goede waterhuishouding is een zeer belangrijke aanvulling op een duurzame parkeerplaats. Steeds
vaker komen er zware buien met plaatselijke wateroverlast voor. Tegenwoordig zijn de meeste straten
en parkeerplaatsen verhard en gericht op een zo snel mogelijke afvoer van regenwater. Hierdoor treedt
er niet tot nauwelijks meer infiltratie van regenwater in de bodem op. Als er dan teveel regen valt en de
afvoer kan het niet meer aan ontstaan er grote stromen water (zie Fig.11). De juiste waterhuishouding
kan deze piekbelasting opvangen en wateroverlast voorkomen. Dit voorkomt niet alleen plaatselijke
wateroverlast maar ontziet ook het riool. Verder kan er ook nog een reinigend element aan de
waterhuishouding worden toegevoegd bij het juiste gebruik van biofilters. Meer hierover in H5.4.2.

Figuur 11. De juiste waterhuishouding kan dit soort taferelen voorkomen of verminderen.
Bron: http://www.hbvl.be/ en http://www.almeloosweekblad.nl/

Het klimaat verandert, het weer wordt grilliger en de neerslagintensiteit wordt groter (er valt steeds
meer regen in korte tijd). Deze steeds vaker voorkomende weerssituaties zorgen voor een hogere
piekbelasting waardoor de druk op de waterafvoer en het riool kan toenemen (zie Fig.12). Echter is dit
maar een gedeelte van het probleem. Het andere deel van het probleem is verstedelijking.
Bron: www.knmi.nl

Figuur 12. De verschillende scenario’s voor het klimaat en de neerslagintensiteit voor
2050 ten opzichte van 2006 zoals opgesteld door het KNMI. Duidelijk is de hogere
frequentie van extreme neerslag op een willekeurige plaats in Nederland in korte tijd, tot
zelfs wel 27%. Samen met verstedelijking kan dit voor meer wateroverlast zorgen.
Bron: Schengenga, P. et al 2009. Nederland in zicht, water en ruimtelijke ontwikkeling in Nederland
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Verstedelijking houdt in dat er steeds meer verhard oppervlak ontstaat (vooral in stedelijke gebieden).
Dit zorgt ervoor dat er minder of zelfs geen infiltratie optreedt van het regenwater (regenwater wordt
niet meer vastgehouden in de bodem). In combinatie met de hogere neerslag intensiteit verhoogt ook dit
de druk op de waterafvoer omdat al het water direct afstroomt en zich concentreert in bepaalde
gebieden.
Als er meer water moet worden afgevoerd in een kortere tijd bestaat er het risico dat er plaatselijk
wateroverlast optreedt en dat het riool en de waterzuiveringsinstallaties de hoeveelheid water niet meer
aankunnen. Gevolg is dat de waterkwaliteit en daarmee de algemene gezondheid in het geding kan
komen.
Om piekbelasting op te vangen en wateroverlast te voorkomen is het vasthouden van regenwater dus
essentieel op een duurzame parkeerplaats.
5.2.1-Watercompensatieregel
Het Hoogheemraadschap van Rijnland schrijft in haar beleid voor dat bij ruimtelijke ontwikkeling waarbij
het verhard oppervlak toeneemt maatregelen moeten worden getroffen om negatieve effecten (zoals
grotere aan- en afvoer van water) te voorkomen. Indien een initiatiefnemer meer dan 500m2 extra
verhard oppervlak wil aanleggen is compensatie in de vorm van open water vereist. Voor een extra
verharding tussen de 500 en 10.000m2 geldt een compensatie in de vorm van open water met een
oppervlak van minimaal 15% van het aan te leggen extra verhard oppervlak. Voor een project met een
extra verharding van minder dan 500m2 is compensatie niet vereist. Uitgangspunt is dat de
watercompensatie plaatsvindt in het plangebied. Sommige waterschappen eisen zelfs al een compensatie
van 21% in de vorm van open water. (H. van de Smit. Overleg, 23-12-2011).
Bron: http://www.rijnland.net
Waterberging is niet alleen duurzaam, het ontdoet de initiatiefnemer ook van eventuele verplichtingen in
de vorm van het creëren van open water. Bij een verhard oppervlak met waterbergingsmaatregelen
hoeft er geen open water gecreëerd te worden als compensatie. Dit kan belangrijk zijn voor een
ondernemer bij het keuzeproces wel of geen waterbergingmaatregelen toe te passen op de
parkeerplaats.
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5.3-Welke waterhuishoudingopties zijn toepasbaar op een parkeerplaats?
De meest voorkomende methoden om water te beïnvloeden op een parkeerplaats zullen in deze
paragraaf worden beschreven. Er zal worden beschreven wat ze precies inhouden, welke mogelijke
problemen er kunnen ontstaan en wat de ideale situatie is voor deze verschillende opties.
5.3.1-Infiltratiekratten en infiltratiebollen
5.3.1.1-Wat zijn infiltratiekratten/infiltratiebollen?
Een manier om water vast te houden op een parkeerplaats is gebruik te maken van de zogenaamde
infiltratiekratten en infiltratiebollen. Een infiltratiekrat is een in de grond ingegraven kunststof krat,
waarop de afvoer van hemelwater, afkomstig van terrein of gebouw, wordt aangesloten (zie Fig. 13). Het
infiltratiekrat zorgt ervoor dat het hemelwater wordt geïnfiltreerd zonder dat de bodem dichtslibt. Om te
voorkomen dat zand en gronddeeltjes in de krat komen wordt een filterdoek aangebracht.
Infiltratiekratten kunnen naar behoefte op zichzelf staand of geschakeld worden toegepast.
Infiltratiekratten en infiltratiebollen (zie Fig.13) werken via dezelfde methode en zijn daarom met elkaar
te vergelijken.
Bron: ministerie VROM4

Figuur 13. Infiltratiekratten(links) en infiltratiebollen(rechts) werken via hetzelfde principe.
Ze bevorderen de infiltratie van water in de bodem zonder dat de bodem dichtslibt. Hierdoor
kan er meer water worden vastgehouden in de bodem.
Bron: http://www.vmm.be/

4

Wonen, Wijken en Integratie. Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.
Verklarende begrippenlijst duurzaam bouwen en verbouwen.

25

5.3.1.2-Mogelijke problemen/tekortkomingen infiltratiekratten
Infiltratiekratten- en bollen worden tussen bodem en bestrating geplaatst. De bestrating komt dus op de
infiltratiekratten te liggen (zie Fig.14). Dit betekend een aantal mogelijke problemen. Ten eerste moet de
draagkracht van de kratten goed genoeg zijn om het gewicht van zowel de bestrating, als ook het
gewicht van de voertuigen op de parkeerplaats te kunnen houden. Ten tweede moet er rekening worden
gehouden met een verhoogd oppervlak ten opzichte van de omgeving omdat de infiltratiekratten op de
bodem worden geplaatst (tussen bodem en bestrating, zie Fig. 14) tenzij er eerst een gedeelte van de
bodem wordt afgegraven. Tot slot moet er rekening worden gehouden met eventuele wortelgroei van
bomen geplaatst boven infiltratiekratten. Diep groeiende plantenwortels kunnen eventueel de holle
ruimtes binnenin de krat verstoppen of kapot maken.
Bron: http://www.hoofdbovenwater.be/

Figuur 14. Infiltratiekratten worden in of op de bodem geplaatst met daaroverheen de bestrating
of toplaag.
Bron: http://www.peelenmaas.nl/

5.3.1.3-Ideale situatie infiltratiekratten parkeerplaats
Infiltratiekratten werken optimaal als er makkelijk regenwater in de kratten terecht komt, bijvoorbeeld
door een half open bestrating op de kratten aan te leggen. Een eis is wel dat het filterdoek ten alle tijden
aanwezig is tussen bestrating en krat. Dit zorgt ervoor dat er geen zand en ander materiaal in het krat
terecht komt. Als dit wel het geval zou zijn gaat dat ernstig
ten koste van de infiltratie van het water in de bodem omdat
het infiltratiekrat verstopt raakt (zie Fig.15). Verder is het
belangrijk dat de bodem, aanwezig onder de kratten in ieder
geval iets van doorlatendheid heeft. Is dit niet het geval dan
lopen simpelweg de kratten vol en is de waterberging veel
minder effectief. Er zijn geen gevallen bekend waarop
infiltratiekratten zijn ingestort vanwege een teveel aan
gewicht. Een groot gedeelte van de bodem onder en tussen
krat en toplaag vangt een groot gedeelte van het gewicht van
voertuigen op.

Figuur 15. Een infiltratiekrat, hiervan dichtbij en binnenin gezien mag niet verstopt raken door
bodemdeeltjes en ander materiaal. Dit kan voorkomen worden door het toepassen van een
filterdoek tussen krat en toplaag.
Bron: http://www.infrasite.nl/
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5.3.2-Wadi’s
5.3.2.1-Wat zijn wadi’s?
Een redelijk nieuwe maar al veel toegepaste vorm in de
waterhuishouding zijn de zogenaamde wadi‟s. Een wadi is een
verlaging in de bodem (soort geul) waar het water na, en
tijdens een regenbui naartoe stroomt. Bij een grote
hoeveelheid regenwater vult de wadi zich en blijft dit water
ook een tijdje in de geul staan . Dit water infiltreert vervolgens
langzaam in de bodem (zie Fig.16). Wadi‟s kunnen op of langs
een parkeerplaats worden toegepast.

Figuur 16. Het principe van een wadi. Regenwater stroomt naar de geul, verzamelt zich daar,
en kan vervolgens rustig in de bodem infiltreren.
Bron: www.stowa.nl

De rijksoverheid beschrijft een wadi als volgt:
‘Voorziening voor de infiltratie van regenwater. Een wadi is een laagte waarin het regenwater zich kan
verzamelen en in de bodem kan infiltreren. Meestal is een wadi beplant met gras of biezen (Fig.17). Een
wadi helpt verdroging van de bodem tegen te gaan, vormt een buffer bij overvloedige regenval, en
draagt bij aan de zuivering van het water. Een wadi (Arabisch voor 'dal') is eigenlijk een droge
rivierbedding in een woestijn. Alleen bij hevige regenbuien vult de rivierbedding zich met water. Meestal
staat de wadi dus droog, alleen na een regenbui staat er water in. De bodemlaag van de wadi bestaat uit
een laag grind en een buis, die bij hoge grondwaterstanden een aanvullende drainerende functie heeft’.
Bron: http://www.rijksoverheid.nl/

Figuur 17. Een wadi zoals vaak toegepast in een woonwijk. Het gras in het midden
ligt lager dan de omgeving en heeft zo een water bufferende functie. Hetzelfde
principe is toepasbaar op of langs een parkeerplaats.
Bron: http://www.aquaro.nl/
5.3.2.2-Mogelijke problemen/tekortkomingen wadi’s
Een wadi kan een goede oplossing zijn om wateroverlast op een parkeerplaats te voorkomen. Echter
brengt het toepassen van een wadi ook tekortkomingen met zich mee.
Het eerste „probleem‟ is ruimtegebruik. Een goede wadi neemt ruimte in. Dit is ruimte die niet gebruikt
kan worden voor parkeerplekken. Echter kan, door middel van groene toepassingen, een wadi optimaal
worden benut wat de sfeer en beleving van de parkeerplaats ten goede komt. Een wadi kan goed worden
gecombineerd met groen.
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Om een wadi nog efficiënter te maken in het vasthouden van water is het goed om bepaalde planten en
bomen in de wadi te planten. Deze soorten moeten echter wel tegen grote hoeveelheden water en
vervuiling kunnen omdat ze regelmatig met de wortels onder water staan. Het water dat van de
parkeerplaats in de wadi stroomt bevat vaak verschillende emissies zoals olie. Bepaalde planten kunnen
beter tegen vervuiling dan andere. Het is belangrijk om op te merken dat het extra waterbergende effect
van planten in een wadi minimaal is vergeleken met de waterbergingscapaciteit die een wadi standaard
al heeft. Het plaatsen van bomen in de wadi voor efficiënter ruimtegebruik is echter wel aanbevolen en
de kleine hoeveelheid extra waterbergingscapaciteit die daardoor ontstaat is mooi meegenomen.
Tot slot moet het regenwater op de parkeerplaats wel de wadi kunnen bereiken. Dit kan worden bereikt
door de parkeerplekken schuin te laten aflopen naar de wadi of door openingen te maken in de
verharding/bestrating naar de wadi toe.
5.3.2.3-Ideale situatie wadi parkeerplaats
Hoe beter de wadi is geïntegreerd in de parkeerplaats, hoe mooier en effectiever deze is. De wadi kan
daarom langs of op de parkeerplaats worden aangelegd, bijvoorbeeld tussen twee rijen parkeerplekken
in (zie Fig.18). Een wadi dient groen te zijn. Dit kan bijvoorbeeld met grassen en bomen. Het
regenwater in een plantvak wordt door de beplanting opgezogen en verdampt. Daardoor kan een
begroeid plantvak meer water wegwerken dan kale grond. Hierdoor wordt de waterhuishouding
efficiënter. Ook zal het plantvak soms blank staan. Dit water kan vervuild zijn door emissies zoals olie
afkomstig van auto‟s op de parkeerplaats. De beste soorten voor dit doel zijn dus soorten die een
periodieke hoge waterstand verdragen en goed tegen vervuild water kunnen. Ze moeten flink wat water
verdampen, liefst ook in de winter, wanneer er veel regen valt. Dat betekent dat wintergroene bomen en
heesters een streepje voor hebben. Bijvoorbeeld verschillende Cupressus en Pinus soorten zijn
wintergroen en uitermate geschikt voor wadi‟s op een parkeerplaats (Hop, M.2011).

Figuur 18. Een wadi toegepast op een parkeerplaats. De voorkeur gaat uit naar een groene
wadi met bomen zodat er infiltratie in de bodem optreedt.
Bron: http://kennisinnovatieimpuls.nl/ en http://rijneveld.nl/
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5.3.3-Mogelijke halfverhardingen
5.3.3.1-Wat zijn halfverhardingen
Er zijn vele soorten en maten halfverhardingen. De definitie van halfverharding luidt als volgt:
Halfverharding is een doorlatende verharding die bestaat uit een wegdek met een zeer hoge
doorlatendheid. Bij halfverharding stroomt regenwater direct door naar de fundering laag. In deze laag
zit voldoende berging om het water vervolgens te laten infiltreren in de bodem of vertraagd af te voeren
naar het oppervlaktewater.
Bron: http://www.encyclo.nl/begrip/halfverharding
De meeste soorten halfverhardingen zijn zeer geschikt om water vast te houden en de infiltratiecapaciteit
te vergroten. Halfverhardingen vergroten daarom de waterbergingscapaciteit van een parkeerplaats.
Echter is er wel de vereiste dat de ondergrond waar de halfverharding op ligt ook waterdoorlatend is. Is
dit niet het geval dan is de infiltratie minimaal. In de volgende subparagrafen worden de meest
voorkomende halfverhardingen beschreven.
Bron: http://www.riool.net/

5.3.3.2-RITTER grasplaten
Een veel toegepaste vorm van halfverharding zijn de zogenaamde RITTER grasplaten. Deze platen
hebben een honingraatstructuur die zorgen voor een maximale stabiliteit en zijn bestand tegen een
belasting van meer dan 100 ton per m2. De RITTER grasplaten hebben een minimale wanddikte. De
afzonderlijke honingraten zijn zodanig van opbouw, dat de graswortels zich ongehinderd kunnen
ontwikkelen. Afbeeldingen van de RITTER grasplaten zijn te zien in figuur 19.

Figuur 19. De RITTER grasplaten. Een vorm van halfverharding gecombineerd met gras.
Bron: http://www.infrasupply.nl

5.3.3.3-Splitplaten
Een andere vorm van halfverharding is de zogenaamde splitplaat. De splitplaat is door middel van een
aantal nokken met messing en groef eenvoudig in elkaar te schuiven tot een vast en sterk geheel. Sterk
genoeg om met een personenauto of vrachtauto‟s over heen te rijden. Splitplaten worden normaal
gesproken opgevuld met grind (zie Fig.20).

Figuur 20. Splitplaten, verkrijgbaar in wit, groen, bruin en gerecycled materiaal, is
een vorm van halfverharding (vaak) gecombineerd met grind.
Bron: http://www.splitplaten.nl/
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5.3.3.4-Kunststof grasstenen
Een andere mogelijkheid op het gebied van halfverhardingen zijn de zogenaamde kunststof grasstenen
ook wel graskanttegels genoemd. Kunststof grasstenen worden geproduceerd uit secundaire
grondstoffen en zijn een duurzaam alternatief voor betonnen grasstenen (zie volgende paragraaf,
H5.3.3.5). De kunststof grasstenen breken niet en bevatten geen schadelijke conserveringsmiddelen en
zijn daarmee een milieuvriendelijk product. Het lichte gewicht van de kunststof grasstenen maakt het
handmatig aanbrengen in het werk eenvoudig. De grasstenen zijn leverbaar in de kleur grijs, eventueel
met een rechte zijde, in diverse afmetingen (zie Fig.21). De standaard toepassing van deze stenen wordt
gecombineerd met gras.

Figuur 21. Kunststof grasstenen, een duurzame halfverharding gecombineerd met gras.
Bron: : http://www.spmlintzen.nl/kunststoffen/grasstenen.html

5.3.3.5-Grasbetonstenen
Grasbetonstenen zijn eigenlijk de stenen variant van de Ritter- en splitplaten en kunststof grasstenen.
Kruiden en grassen kunnen zich handhaven tussen de stenen waardoor de parkeerplaats een groene
uitstraling krijgt. Het gras overwoekerd de stenen niet geheel waardoor er vaak een patroon zichtbaar
blijft. In figuur 22 zijn de grasbetonstenen te zien.

Figuur 22. Voorbeelden van de halfverharding grasbetonstenen, zowel begroeid als
onbegroeid. In principe gecombineerd met gras.
Bron: http://www.haaksbergen.nl/23782/Archief-Grasbetonstenen

5.3.3.6-Overige halfverhardingen
Er zijn meer halfverhardingen dan degene genoemd in de bovenstaande paragraven. De meest
voorkomende overige halfverhardingen worden nu kort genoemd. Uiteraard zijn alle genoemde opties
toepasbaar op een parkeerplaats.
-gemalen betonpuin: gemalen vergruizeld beton (restproduct) dat wordt gebruikt als granulair materiaal.
-grind: Grind is een algemene benaming voor gesteentefragmenten met een korrelgrootte tussen de 2
en 63 mm en wordt veel toegepast op parkeerplaatsen bij bijvoorbeeld hotels of restaurants met een
landelijke sfeer.
-schelpen: Met schelpen hard gemaakte ondergrond.
-betongranulaat: Te vergelijken met gemalen betonpuin. Dit gebroken, gezeefd en op maat geselecteerd
betonafval kan in eerste instantie was los en stoffig zijn maar na een tijdje wordt het harder en na een
jaar is het volledig hard geworden en voldoet het prima als ondergrond.
-grauwacke: Een `grauwacke` is een zandsteen die bestaat uit veel andere mineralen dan kwarts, vooral
mica's als chloriet en biotiet.
-Hansegrand: speciale mengsels van geklopt steen met leemzand.
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-KoMex: speciale mengsels van geklopt steen met leemzand. KoMex bevat drie soorten geklopt steen,
waaronder kalkzandsteen en een bindmiddel.
-Gralux: kleingemaakt natuursteen.
-Stollingsgesteente: Een gesteentesoort die ontstaat door afkoeling van magma. Voorbeelden zijn
graniet en basalt.
Bron: http://www.fietsberaad.nl/

5.3.3.7-Mogelijke problemen/tekortkomingen halfverhardingen
Halfverharding kan er prachtig uitzien en een extra stimulans geven aan zowel de beleving en het groen
alsook aan de waterberging op een parkeerplaats. Een halfverharding is zowel functioneel, visueel als
praktisch. Echter zijn er een aantal punten waar op gelet moet worden voor een optimale toepassing en
gebruik van de gekozen halfverhardingen.
-Berijdbaarheid: Ten eerste moet de berijdbaarheid goed zijn. De weg/parkeerplaats moet „lekker‟ rijden.
Dit betekent geen grote kuilen en een redelijk regelmatig wegdek. Ook mag de parkeerplaats niet te
glad, glibberig en blubberig zijn. Ondanks de waterbergende functie moet plasvorming worden
voorkomen. Dit vergroot ook de verkeersveiligheid. Een andere factor die kan worden meegenomen zijn
bepaalde schoeisels zoals hoge hakken. Deze kunnen schade veroorzaken aan de half verharding, of
andersom de halfverharding kan schade veroorzaken aan het schoeisel. Bijvoorbeeld hakken die vast
blijven zitten in de naden van de halfverharding (Backaert, B.20115).
-Mate waarin onkruid door de half verharding heen groeit: Bij de meeste soorten halfverharding is het
de bedoeling dat er groen, zoals grassen en/of kruiden doorheen groeien. Voorbeelden hiervan zijn de
grasbetonstenen en de kunststof grasstenen (zie H5.3.3.4 en H5.3.3.5). Er moet alleen gelet worden op
welke soorten groen dit zijn en of deze gewenst zijn de op parkeerplaats. Ook is het belangrijk om van te
voren vast te stellen hoe hoog men het groen in de halfverharding wil hebben. Andersom kan het ook zo
zijn dat er juist veel moet groeien maar dat niet gebeurd. Het is daarom belangrijk om te weten welke
soorten groen er kunnen groeien op de parkeerplaats (gelet op ondergrond en grondwaterstand) en wat
de gebruikersintensiteit ongeveer is (Backaert, B.2011).
-Beheer: Halfverhardingen, zoals grasbetonstenen worden vaak toegepast op parkeerplaatsen. In
woonwijken kan dit problemen opleveren bij het maaien van het gras. De ervaring is dat auto‟s vaak
blijven staan waardoor het onderhoud moeilijk is. Bij bedrijventerreinen is dit geen groot probleem,
indien men buiten kantoortijd maait. Verder kunnen langparkeerders er in woonwijken voor zorgen dat
de grasmat niet goed groeit. Hierdoor kan de voorziening dichtslibben en kan er een modderpoel
ontstaan (Backaert, B.2011).
-Vorstgevoeligheid: Het ene type halfverharding is gevoeliger voor vorst dan de ander. Ondanks dat de
statistieken uitwijzen dat de gemiddelde jaartemperatuur een stijgende trend vertoont hebben we altijd
nog elke jaar met flink wat vorst te maken. Hier kan rekening mee worden gehouden bij het kiezen voor
een type halfverharding (Backaert, B.2011).
-Gebiedstrouw: Belangrijk is of het parkeerterrein past bij de omgeving en het omliggende landschap. Zo
past gemalen betonpuin niet zo bij een bos en een schelpenpad niet zo op een parkeerterrein van een
winkelcentrum. Dit kan gedeeltelijk ook subjectief zijn, maar kan wel worden meegenomen in het
keuzeproces voor een halfverharding (Backaert, B.2011).

5

Alle bronnen die verwijzen naar Backaert, B.2011 komen uit het document: Technisch vademecum
paden en verharding. Harmonisch park- en groenbeheer. Agentschap voor natuur en bos.
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5.3.3.8-Juiste keuze halfverharding
Omdat er zoveel mogelijkheden en opties zijn op het gebied van halfverhardingen op een parkeerplaats
is het moeilijk, zo niet onmogelijk, om aan te geven welke halfverharding het beste zou zijn. Er zijn vaak
meerdere opties mogelijk die allemaal perfect, zonder problemen, op de parkeerplaats kunnen worden
toegepast.
Of een bepaalde halfverharding op een parkeerplaats past, of voldoet aan de eisen, is afhankelijk van de
omgeving en het doel waarin de parkeerplaats is aangelegd.
Om toch enig onderscheid aan te geven tussen de verschillende opties is er een tabel opgesteld (zie
Tabel 1). In deze tabel worden de volgende vormen van halfverharding meegenomen: Ritter-grasplaten,
splitplaten, kunststof grasstenen en grasbetonstenen. Natuurlijke vormen van halfverharding, zoals
schelpen, boomschors etc. worden niet meegenomen in de tabel.
Deze tabel kan helpen in het keuzeproces van halfverhardingen op een parkeerplaats maar geeft geen
voorkeuren.
Alle genoemde factoren in de tabel zullen nu kort worden beschreven.
Begroeiing:
In deze categorie staat vermeld of, en voor welke vorm van groen de halfverharding is bedoeld.
Bedekking:
Deze categorie geeft aan of er volledige bedekking van groen of materiaal ontstaat bij deze vorm van
halfverharding of dat er nog randen en gedeeltes van de half verhardingsplaten/stenen zichtbaar blijven.
Aantal stenen per m2:
Het aantal stenen/platen die in een vierkante meter passen. Hoe meer stenen per vierkante meter, hoe
kleiner de steen of plaat.
Draagkracht:
Het gewicht dat elke halfverharding kan hebben alvorens deze breekt of beschadigt.
Tabel 1. Een simpele vergelijking van een aantal halfverhardingen.

Verder wordt er per behandelde halfverharding in de tabel het belangrijkste voordeel gegeven.
Grootste pluspunt specifieke soort halfverharding:
1 Ritter-grasplaten. Ritter-grasplaten zijn niet meer zichtbaar nadat het gras de platen heeft
overwoekerd. De afzonderlijke honingraten zijn dusdanig van opbouw, dat de graswortels zich
ongehinderd kunnen ontwikkelen. Deze platen integreren dus goed in een parkeerplaats.
2 Splitplaten. Splitplaten, gevuld met grind/split maken de parkeerplaats zeer stabiel en spoorvrij.
Verder zijn ze onderhoudsarm, erg goedkoop en recyclebaar.
3 Kunststof grasstenen. Deze „stenen‟ hebben een zeer lange levensduur en zijn opnieuw recyclebaar.
4 Grasbetonstenen. Grasbetonstenen zijn dermate sterk en duurzaam dat er na een juiste aanleg geen
onderhoud vereist is (af en toe het onkruid weghalen is wel aan te raden).
Deze pluspunten, samen met de tabel zouden de keuze iets makkelijker kunnen maken. Het aangeven
van de beste optie is simpelweg niet mogelijk omdat dit afhankelijk is van de gewenste situatie.
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5.4-Reinigende elementen waterhuishouding
Uit diverse onderzoeken is gebleken dat het regenwater dat van verharde oppervlakken afkomstig is
verontreinigd kan zijn (Rombout et al, 2007). Ook op onverharde oppervlakken kunnen vervuilingen
voorkomen zoals zware metaaldeeltjes, PAK, olie of stukjes rubber (voor meer informatie emissies naar
water zie H4.3). Regenwater neemt op weg naar de riolering verontreinigingen met zich mee, hierdoor
verandert de samenstelling en de kwaliteit van het regenwater. De samenstelling is onder andere
afhankelijk van de aard en het gebruik van het oppervlak waarvan het regenwater afstroomt. De vorm
waarin de verontreinigingen in het regenwater voorkomen bepaalt in belangrijke mate in hoeverre deze
verontreinigingen verwijderd kunnen worden. Het meest bekende voorbeeld is misschien wel de
motorolie van auto‟s die op de parkeerplaats terecht komt en na de eerst volgende regenbui mee spoelt
met het regenwater naar riool of oppervlaktewater.
Om het afstromende regenwater extra te zuiveren en de waterhuishouding een extra zuiveringselement
te geven kunnen diverse methoden worden toegepast. De volgende systemen worden in deze rapportage
beschreven: helofytenfilter en de bezinkbak/vijver. Dit zijn extra toepassingen van waterberging voor
een nog grotere zuiverende werking. Gewone infiltratie via bijvoorbeeld halfverharding heeft ook een
(kleine) natuurlijke zuiverende werking.
5.4.1-Bezinkbak
5.4.1.1-Wat is een bezinkbak?
Een bezinkbak, ook wel bezinkvijver genoemd, is een natuurlijke of betonnen constructie, waarin berging
of afscheiding van bezinkbare stoffen uit afstromend regenwater plaatsvindt. Veel microverontreinigingen
kunnen van het water worden gescheiden doordat deze verontreinigingen zich binden aan grotere
deeltjes die bezinken. Van zware metalen en PAK in het afstromend regenwater is bekend dat een groot
deel gebonden is aan de zwevende stofdeeltjes zoals slib, klei en organische stoffen (Rombout et al,
2007). Simpel gezegd betekent dit dat het vervuilde regenwater in de bezinkbak/vijver terecht komt. In
deze bak, die vol staat met water, hecht de vervuiling vervolgens aan grover materiaal dat als slib op de
bodem komt te liggen. Vervolgens wordt eens in de zoveel tijd (dit verschilt per bezinkbak en situatie)
het slib verwijderd en daarmee ook de grootste verontreinigingen. In figuur 23 is een voorbeeld te zien
van een bezinkbak. De bezinkbak die toegepast kan worden bij de parkeerplaats hoeft niet zo groot te
zijn als te zien in dit figuur.

Figuur 23. Een bezinkbak, in dit geval gelegen in het Julianapark Amsterdam. Regenwater
stroomt via de parkeerplaats en omgeving de bak in, daar hechten de vervuilde deeltjes zich
aan andere stoffen en komen als vervuild slib op de bodem te liggen en verdwijnen uit het
water. Eens in de zoveel tijd moet dit vervuilde slib worden weggehaald.
Bron: http://www.bndestem.nl/
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De inlaatsnelheid in de bezinkvijver dient maximaal 0,3-0,5 m/s te bedragen om te voorkomen dat het
bezonken slib loskomt van de bodem. Het beheer bestaat onder andere uit het baggeren van de
vijver/bak en het verwijderen van drijfvuil. De belasting van de constructie is net als bij de andere
systemen moeilijk van te voren in te schatten. Aanbevolen wordt om de constructie na aanleg in ieder
geval visueel te monitoren en daar de beheersfrequentie op aan te passen. Een bezinkbak wordt in
principe alleen gevuld door regenwater. In lange periodes van droogte staat er geen water in (Rombout
et al, 2007).
Een bezinkbak/vijver heeft altijd, ongeacht de situatie, een bepaald zuiveringsrendement. Dit
zuiveringsrendement geeft aan hoeveel procent van een bepaalde stof er kan worden gezuiverd door het
toepassen van een bezinkbak. Dit wordt aangegeven door middel van een zuiveringspercentage per stof.
Dit percentage ligt altijd tussen het minimale en maximale rendement. Zo is van te voren in te schatten
hoeveel de bezinkbak ongeveer gaat reinigen als hij aanwezig zou zijn. De te reinigen stoffen zijn
onderverdeeld in zes categorieën: Zwevende stof, koolwaterstoffen, fosfor, nitraat, ecoli bacterie en
zware metalen. De zuiveringspercentages van een bezinkbak zijn te zien in figuur 24.

Figuur 24. De zuiveringspercentages van een bezinkbak. Het minimale rendement wordt in
principe altijd behaald. Dit geeft een goed beeld van de zuiveringspotentie van de bezinkbak
per categorie stof. Zo wordt bijvoorbeeld tussen de 50% en 80% van de zware metalen uit het
water gefilterd.
Bron: http://www.stowa.nl/

5.4.1.2-Mogelijke problemen/tekortkomingen bezinkbak
Als waterberging wordt toegepast moet er ook rekening worden gehouden met een aantal factoren. Ten
eerste moet er altijd voldoende ruimte aanwezig zijn om de waterberging toe te passen. Dit betekent
zowel verticaal als horizontaal (een bezinkbak gaat ook een stuk naar beneden de grond in). Een
bezinkbak neemt ruimte in die ook gebruikt had kunnen worden voor parkeerplekken. Er moet dus een
zorgvuldige afweging worden gemaakt wel of niet een bezinkbak toe te passen. Verder is er onderhoud
nodig aan een bezinkbak. Bijvoorbeeld het weghalen van het vervuilde slib. Dit onderhoud zorgt ervoor
dat de waterberging optimaal blijft functioneren en de belevingswaarde hoog blijft (het oogt netjes).
Verder zijn er een aantal punten om de aandacht op te vestigen als het gaat om de extra
reinigingselementen van de bezinkbak.
Extra aandacht kan gegeven worden aan de circulatie van het water binnenin de bak aangezien in droge
periode de kans bestaat dat het water in de voorziening niet voldoende goed circuleert waardoor er dood
of stinkend water kan ontstaan. Echter mag deze circulatie niet te heftig zijn vanwege het slib aanwezig
op de bodem. Het slib mag niet los raken van de bodem door de watercirculatie, daarom mag de
instroom naar de bezinkbak toe ook nooit te hoog zijn (max.0.5 m/s).

34

Bij het niet tijdig verwijderen van drijfvuil krijgt de bezinkbak/vijver een rommelig aanzien waar
bewoners zich aan kunnen gaan ergeren. Hierdoor gaat de belevingswaarde van het gebied naar
beneden.
Een ander belangrijk punt is veiligheid. Kleine kinderen kunnen in hun enthousiasme wel eens uitglijden
of niet goed kijken en daardoor in de bezinkbak vallen. Het heeft de voorkeur om te voorkomen dat er
mensen in de bezinkbak/vijver kunnen vallen (bijvoorbeeld door middel van een hek), maar mocht dit
toch gebeuren moet er een mogelijkheid zijn er makkelijk weer uit te kunnen komen om het risico op
verdrinking te minimaliseren. Dit kan bijvoorbeeld met een trappetje langs de rand van de bak.
Overige Punten waar op gelet moet worden als het gaat om een bezinkbak:
• Voor een goed functioneren is adequaat onderhoud vereist.
• De bezinkingsdiepte kan beperkt worden bij de inlaat en uitlaat van het systeem.
• Anaërobe (zuurstofloze) condities kunnen optreden wanneer het water een tijd stil staat en niet
ververst wordt.
• Door het ruimtegebruik is het moeilijk toe te passen in dichtbebouwde gebieden.
• Voorzorgsmaatregelen voor de veiligheids- en gezondheidsrisico‟s kunnen ervoor zorgen
dat de vijver wordt afgesloten en geïsoleerd.
Bron: Rombout, et al.20076
5.4.1.3-Ideale situatie bezinkbak parkeerplaats
Om een bezinkbak optimaal te integreren op de parkeerplaats zijn er een aantal mogelijkheden. In de
ideale situatie ligt er al een vijver of sloot naast of zeer dichtbij de parkeerplaats. Bij al bestaand water is
een bezinkbak namelijk makkelijk toe te passen. Er hoeft alleen een gedeelte van het water worden
afgescheiden/geïsoleerd (zie Fig.26). Het geïsoleerde water kan dan fungeren als bezinkbak. In
dichtbebouwde gebieden waar nog geen vijvers of bakken aanwezig zijn is het soms moeilijk of zelfs niet
mogelijk een dergelijke voorziening te plaatsen. Een bezinkbak vereist nou eenmaal ruimte.
(Rombout et al.2007).
Als een bezinkbak direct naast parkeervakken wordt geplaatst heeft het
de voorkeur een hek voor het water en bezinkbak te plaatsen. Dit
vergroot de veiligheid en voorkomt dat mensen of auto‟s in het water
terecht komen. Figuur 25 geeft een dergelijke situatie aan. Als het gras
in de figuur een parkeervak zou zijn, zou het onverantwoord zijn geen
hek te plaatsen naast de bezinkbak. Voordeel van een bezinkbak direct
naast de parkeerplaats is dat het water makkelijker en sneller de
bezinkbak bereikt.

Figuur 25. Een bezinkbak met daarvoor een hek. Dit vergroot de veiligheid en
voorkomt dat mensen of auto’s in de bezinkbak terecht komen.
Bron: www.stowa.nl

Verder moet er gelet worden op eventuele ruimte die aanwezig moet zijn voor het onderhoud.
Gemeentewagens die het slib en druifvuil eens in de zoveel tijd uit de bezinkbak halen moeten de ruimte
hebben dit te kunnen doen.
In de ideale situatie heeft de bezinkbak ook een pomp, deze kan worden aangezet als het lange tijd niet
heeft geregend en er nog wel water in de bak staat. Hiermee komt er wat circulatie in het water opgang
en word stinkend en dood water voorkomen. Echter mag de pomp niet dusdanig hard draaien dat het slib
opwoelt, en niet teveel herrie maken zodat er geluidsoverlast ontstaat. Oplossing voor de geluidsoverlast
kan zijn de pomp in een kleine overkapping te plaatsen.
Tot slot wordt er in de ideale situatie twee keer per jaar onderhoud gepleegd en regelmatig
gecontroleerd op drijfvuil zodat er geen negatief en rommelig beeld ontstaat op en rond de bezinkbak.
6

Alle bronvermeldingen die verwijzen naar Rombout, et al.2007. komen uit het document: VERKENNING
VAN DE KENNIS VAN ONTWERP, AANLEG EN BEHEER VAN ZUIVERENDE REGENWATERSYSTEMEN
ZUIVERENDE VOORZIENINGEN REGENWATER. STOWA, te vinden op
http://www.stowa.nl/uploads/publicaties2/mID_4924_cID_3914_44971187_STOWA%202007%2020.pdf
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De technische eisen voor het ontwerp van een bezinkbak voor een optimaal rendement gezien vanuit de
bezinkbak zelf zullen in dit rapport niet worden beschreven. Zie voor alle technische aspecten bezinkbak
het volgende document:
http://www.stowa.nl/uploads/publicaties2/mID_4924_cID_3914_44971187_STOWA%202007%2020.pdf

Figuur 26. Een bezinkvijver. Een dergelijke constructie kan het beste
worden toegepast op al aanwezig water.
Bron: www.stowa.nl
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5.4.2-Helofytenfilter
5.4.2.1-Wat is een helofytenfilter?
Helofytenfilters zijn natuurlijke systemen die het aanwezige water filteren middels bezinking en filtratie
maar met name door middel van emissies van stoffen door waterplanten. Het werkende principe van een
helofytenfilter bestaat uit het opnemen van voedingsstoffen uit het „verontreinigde‟ water door
rietvegetatie. Het betreft hier stikstof, nitraat, zware metalen en organische stoffen. Doordat het riet
haar voedingsstoffen opneemt uit het water en deze vervolgens opslaat in haar wortelstokken wordt het
water gereinigd en ontstaat er een beter en schoner watersysteem (Rombout, et al.2007). In Figuur 27
is een voorbeeld te zien van een standaard helofytenfilter.

Figuur 27. Een helofytenfilter met als reinigende vegetatie riet. Het riet slaat de vervuilde
stoffen op in de wortelstokken en reinigt daarmee het water. Een helofytenfilter kan langs of
op een parkeerplaats worden aangelegd.
Bron: http://nl.wikipedia.org/

Voor een helofytenfilter wordt meestal riet gebruikt, dit hoeft echter niet, voorbeelden van andere opties
zijn mattenbies, grote lisdodde, rietgras of pitrus (zie Fig.28). Er zijn een drietal systemen te
onderscheiden (vloeiveld, horizontaal en verticaal doorstroomde helofytenfilters). Het verschil tussen de
systemen zit hem in de manier waarop het regenwater door het filter wordt geleid. De kosten verschillen
sterk tussen de diverse systemen. Zowel de verschillende helofytenfiltersystemen als de kosten zullen in
dit document niet verder worden besproken.

Figuur 28. Alternatieven voor riet in een helofytenfilter. Van links naar
rechts: mattenbies, grote lisdodde en pitrus.
Bron: http://members.multimania.nl/vijverplanten/
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In een helofytenfilter vinden verschillende zuiveringsprocessen plaats waardoor er een hoger rendement
kan worden behaald in tegenstelling tot een voorziening met een enkelvoudig proces. De rendementen
(stofafhankelijk) laten vaak grote marges zien aangezien de zuiveringsprestatie onder andere afhankelijk
is van: het soort veld, dimensies, belasting en meetmethodiek . Toch kan er worden vastgesteld dat een
helofytenfilter altijd wel een bepaald zuiveringspercentage haalt per stof. Het zuiveringspercentage van
een helofytenfilter, altijd tussen het minimale en maximale rendement, staat aangegeven in figuur 29.

Figuur 29. De zuiveringspercentages van een helofytenfilter. Het minimale rendement
wordt in principe altijd behaald. Dit geeft een goed beeld van de zuiveringspotentie van
een helofytenfilter per categorie stof. Zo wordt bijvoorbeeld 80% tot 90% van alle
zwevende stof uit het water gehaald.
Bron: http://www.stowa.nl/

Voordelen van een helofytenfilter langs een parkeerplaats zijn de toepassing van groen waardoor de
parkeerplaats een prettigere uitstraling krijgt en de verkoeling die water en bijbehorend groen met zich
meebrengt. Verder kan er veel water worden opgeslagen in een helofytenfilter tijdens zware buien
waardoor wateroverlast wordt voorkomen.

5.4.2.2-Mogelijke problemen/tekortkomingen helofytenfilter
Een helofytenveld bestrijkt over het algemeen een groot oppervlak, hierdoor neemt het in stedelijk
gebied kostbare grond in beslag. Voor stedelijke gebieden is de voorziening dus minder geschikt. Net
zoals bij de bezinkbak betekent het aanleggen van een helofytenfilter op of naast de parkeerplaats
minder ruimte voor parkeerplekken. Een helofytenveld is kansrijk in de omgeving mits er voldoende
ruimte is om optimaal te functioneren. In stedelijk gebied kan een helofytenfilter ook zorgen voor groen
in de wijk, wat zorgt voor een meerwaarde. Recreatief gebruik kan echter schadelijk zijn voor het filter
en kan risico‟s met zich meebrengen (verdrinkingsgevaar). Door een adequate inrichting en beheer
(duidelijk overzicht van grens land en water en het geleiden van betreding van het filter met paden) kan
een multidisciplinair filter ontstaan.
Bij een helofytenveld kan er gebruik worden gemaakt van een pomp om het water rond te pompen, dit
kan voor enige geluidsoverlast zorgen. De pomp voorkomt echter wel eventuele stankoverlast door het
stilstaande water rond te pompen, waardoor er meer zuurstof in het water terecht komt. Ook voorkomt
dit eventuele overlast van muggen.
Een helofytenveld behaalt het hoogste rendement wanneer het gelijkmatig wordt belast
en wanneer de doorstroomtijd niet te kort is, de processen moeten hun werk kunnen doen. Dit betekent
dat het water een tijdje aanwezig moet zijn in de filter om volledig gereinigd te kunnen worden. Het pas
gevallen regenwater moet een aantal dagen (minstens 10) in de helofytenfilter aanwezig blijven zodat
het water gereinigd kan worden. Als het water sneller wegstroomt heeft er niet tot nauwelijks reiniging
plaatsgevonden.
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Baggeren is niet nodig, maaien wel. Maaien moet minimaal één keer per jaar, behalve in de eerste drie
jaar na aanleg, dan is maaien nog niet nodig. Dode toppen van het riet moeten worden verwijderd. Bij
het maaien van het riet worden de door de planten opgenomen stoffen afgevoerd. Er moet bovendien
rekening gehouden worden met de groeicondities van de helofyten zodat ze niet afsterven. Men dient het
filter regelmatig te controleren op mogelijke verstopping en het optreden van voorkeurstromen.
Bron: http://edepot.wur.nl/158031
Eigenlijk zijn de mogelijke problemen/aandachtspunten van een helofytenfilter in twee punten samen te
vatten:
• Een helofytenfilter neemt relatief veel ruimte in beslag.
• Inrichting en beheer vragen kennis van ecologie en is daardoor betrekkelijk arbeidsintensief.
Bron: Rombout, et al.2007
5.4.2.3-Ideale situatie helofytenfilter parkeerplaats
De ideale situatie voor het toepassen van een helofytenfilter op een parkeerplaats is dat er al een sloot of
vijver aanwezig is naast of op de parkeerplaats. Is dit niet het geval dan moet er een sloot of vijver
worden aangelegd, wat extra ruimte en geld kost. Het gebruiken van al aanwezig water is makkelijker en
goedkoper en verdient daarom de voorkeur. Wel moet er worden geïnformeerd bij de plaatselijke
waterschappen of het beschikbare water ook zomaar gebruikt mag worden als helofytenfilter.
Een helofytenfilter is bij uitstek geschikt om de belevingswaarde van de parkeerplaats te vergroten.
Zowel mens als dier kunnen genieten van het „extra‟ groen. Een helofytenfilter heeft de potentie om de
natuur te betrekken bij de gebruiker van de parkeerplaats. In de ideale situatie is de helofytenfilter dan
ook flink begroeid met verschillende planten (zie H5.4.2.1). Er is zelfs de mogelijkheid deze manier van
waterzuivering een educatief tintje te geven door bijvoorbeeld informatieborden te plaatsen waarop
uitgelegd staat wat een helofytenfilter is en wat het doet. Ook kan daarop worden vermeld welke stoffen
er allemaal gereinigd worden en waar ze vandaan komen, zoals bijvoorbeeld van auto‟s. Dit kan het
milieubesef bij de gebruikers vergroten (Rombout et al.2007).
Om een optimaal rendement te behalen moet de helofytenfilter gelijkmatig belast worden, dat wil
zeggen, overal, bij alle planten evenveel water. Helofytenfilters kunnen niet goed tegen grote
waterfluctuaties. Verder moet het water een tijdje aanwezig zijn in de filter alvorens het wegstroomt, dit
zodat de planten de reiniging kunnen uitvoeren.
Verder is er net zoals bij de bezinkbak kans op dood of stilstaand water, om dit te voorkomen is er een
pomp aanwezig in de helofytenfilter die het water in beweging houdt. Door middel van een overkapping
kan er gezorgd worden dat de pomp geen geluidsoverlast veroorzaakt. Ook hetzelfde als bij de bezinkbak
zijn de benodigde veiligheidseisen zodat mens en auto‟s niet in het water terecht kunnen komen. Een
simpel hekje geeft al voldoende preventie (Rombout et al.2007).
Om de helofytenfilter een maximale uitstraling en maximaal zuiveringsrendement te laten behouden
moet er één tot 3 keer per jaar gesnoeid worden tot ongeveer 30-40cm boven het normale waterpeil
(Rombout et al.2007).
De technische ontwerp en aanleg richtlijnen zullen in dit document niet worden besproken. Zie voor alle
technische ontwerp richtlijnen en rendementen het volgende document:
http://www.stowa.nl/uploads/publicaties2/mID_4924_cID_3914_44971187_STOWA%202007%2020.pdf
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5.4.3-Vergelijking zuiveringsrendement bezinkbak en helofytenfilter
Een bezinkbak en helofytenfilter zijn niet één op één te vergelijken omdat ze simpelweg anders in elkaar
zitten en niet hetzelfde werken. De voor- en nadelen van beide water reinigende opties zijn in de vorige
paragrafen al besproken. Wat echter wel concreet met elkaar kan worden vergeleken zijn de
zuiveringspercentages. In Figuur 30 staan de zuiveringspercentages van zowel de bezinkbak als de
helofytenfilter aangegeven met minimaal rendement en maximaal rendement. Dit is gedaan voor de
volgende categorieën stoffen: zwevende stoffen, koolwaterstoffen, fosfor, nitraat, ecoli bacterie en zware
metalen.

Figuur 30. De zuiveringspercentages van zowel de bezinkbak (rood) als de
helofytenfilter (groen) in één grafiek. Minimaal en maximaal rendement is aangegeven
per categorie stof.
Bron: www.stowa.nl/

Over het algemeen filtert een helofytenfilter meer emissies uit het water dan de bezinkbak. Het minimaal
rendement van de helofytenfilter is altijd even hoog of hoger dan die van de bezinkbak. Ook scoort de
helofytenfilter overal even hoog of hoger bij het maximaal rendement (met uitzondering van de reiniging
van zware metalen en fosfor waarbij de bezinkbak een iets hoger rendement haalt).
Een ander belangrijk punt dat kan worden meegenomen in het keuzeproces tussen beide opties is het
feit dat een helofytenfilter in grote mate bijdraagt aan de natuur op of rond een parkeerplaats. Een
helofytenfilter oogt vaak vriendelijker dan een bezinkbak.
Qua ruimtegebruik zijn de bezinkbak en de helofytenfilter aan elkaar gelijk. Er kan bij elke parkeerplaats
ter plekke besloten worden hoe groot de bezinkbak of helofytenfilter gaat worden. Belangrijk punt hierbij
is wel dat een bezinkbak over het algemeen dieper water nodig heeft dan een helofytenfilter om optimaal
te functioneren. Een bezinkbak heeft dus meer verticale ruimte nodig (dieper water).
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6-Thema: juiste keuze groen en parkeerplaats
Dit hoofdstuk richt zich op het thema groen. In dit hoofdstuk zal er beschreven worden wat voor functies
groen (bomen, struiken, bloemen, grassen en mossen) kan hebben en wat voor mogelijke problemen er
kunnen ontstaan met groen op een parkeerplaats. Ook zal er advies worden gegeven per categorie
groen. Hierin staat welke opties toe te passen en waarom. De verschillende categorieën die zullen
worden beschreven zijn bomen, klimplanten, groene gevels en vegetatieoverkappingen.

6.1-Mogelijke functies groen op parkeerplaats
Groen heeft vele functies, sommige visueel, andere meer praktisch en is hiermee multifunctioneel. De
uitdaging ligt er om alle functies van het aanwezige groen optimaal te benutten. Feit is dat het groen op
de parkeerplaats de toon zet. De aanwezige bomen en planten zorgen voor een belangrijke indruk. Een
goede parkeerplaats is dan ook een ruimte waar het groen mooi is, een parkeerplaats die rust uitstraalt,
maar tegelijkertijd milieubewust en duurzaam is aangelegd en ontworpen. Dit betekent dat het
aanwezige groen niet ten koste mag gaan van de overzichtelijkheid en het ruimtegevoel van de
gebruiker. Er moet snel duidelijk zichtbaar zijn of en waar er parkeerplekken beschikbaar zijn.

6.1.1-Sfeer,uitstraling en beleving
Een gebruiker moet het idee hebben de auto op een veilige plaats achter te laten. Hierbij is
belevingswaarde zeer belangrijk (hoe beleeft iemand de ruimte). Omdat dit subjectief is kan hier goed op
worden ingespeeld met verschillende soorten groen en een logische/goede indeling van de parkeerplaats.
Goed onderhoud en regelmatig opruimen van de omgeving helpen hierbij al.
De aanwezigheid van de juiste soorten groen op de juiste plek draagt in zeer grote mate bij aan de
beleving van de parkeerplaats. Groen zet de toon en kan een zeer gewenste extra stimulans zijn als het
aankomt op de beleving en uitstraling van een ruimte. Groen maakt de ruimte vriendelijker en
makkelijker toegankelijk.
De eerste indruk, gebaseerd op sfeer, uitstraling en indeling zorgt voor een bepaalde belevingswaarde
van een parkeerplaats. Deze belevingswaarde zorgt weer voor bepaalde gevoelens. Als men zich prettig
voelt in een ruimte zorgt dit voor ontspanning en werkt dit stress verlagend hetgeen weer bevorderlijk is
voor de gezondheid. Ook is gebleken uit onderzoek dat een rustige, relaxte en groene omgeving de
concentratie en algemene stemming van de gebruikers verbetert (van den Broeke, 2011).
Groen creëert sfeer en zorgt voor een positieve uitstraling Groen mag daarom niet ontbreken op een
duurzame parkeerplaats.
6.1.2-Imago
Een duurzame parkeerplaats, de indeling en uitstraling hiervan en daarmee ook het groen dat aanwezig
is kan een goed imago geven aan de omgeving. Een bedrijf kan een goede naamsbekendheid verkrijgen
als het milieubewust en duurzaam handelt. Een dusdanige parkeerplaats is dus goede reclame. Een
bedrijf of gemeente kan het imago dat ze willen uitdragen reflecteren op de parkeerplaats. Bepaalde
soorten bomen en ander groen kunnen helpen dit imago uit te stralen.

6.1.3-Biodiversiteit
Meer en verschillende soorten groen op een parkeerplaats helpen in het vergroten van de biodiversiteit.
Biodiversiteit is het belangrijkste doel en uitgangspunt van de Europese milieuwetgeving en draagt bij
aan een beter milieu en een betere leefomgeving (http://europa.eu/). Bepaalde soorten planten staan
bijvoorbeeld bekend als vlinder- of wespenstruiken terwijl bepaalde bomen bekend staan als echte
aantrekkers van vogels. Bepaalde dieren en planten en dus een grotere biodiversiteit zijn een positief
extra aandachtspunt op een parkeerplaats en stimuleren de natuur.
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6.1.4-Opname en afvangen emissies
Een andere zeer belangrijke functie van het groen op een parkeerplaats is het
afvangen en/of opnemen van emissies. Bepaalde planten, vooral bomen, zijn
zeer efficiënt in het opnemen en/of afvangen van emissies zoals fijnstof (PM10),
Koolstofdioxide (CO2), stikstofoxiden (NOx) en ozon (O3). Dit doen ze op
verschillende manieren (Hoffman, M. 2009). Zie H4.4.1 voor meer informatie
over emissieopname door planten.
Groen met deze capaciteit helpt mee in het verbeteren van de lokale
luchtkwaliteit en mag daardoor niet ontbreken op een duurzame parkeerplaats
(zie Fig.31).

Figuur 31. Bomen, maar ook grassen nemen emissies in zich op en verminderen zo de
emissies in de lucht.
Bron: http://www.emissierechten.nl/

6.1.5-Verkoeling
Misschien wel één van de belangrijkste functies, buiten de visuele aspecten om, is de potentiële
verkoeling van groen. Er kan hier gedacht worden aan verkoeling gecreëerd door schaduw, maar ook
verkoeling vanwege verdamping van vocht op de bladeren van planten.
Deze verkoelende effecten verlagen de omgevingstemperatuur. De omgevingstemperatuur is vooral in de
zomer lager waardoor het prettiger aanvoelt. Bijkomend feit is dat mensen vaak willen parkeren in de
schaduw. Ook heeft de verkoeling invloed op de emissie uitstoot van stilstaande auto‟s en voorkomt of
vermindert het zogenaamde hitte-eiland effect (McPherson et al,2002). Meer over het effect van
temperatuur op emissies in H4.2 en meer over verkoeling, hitte-eilanden en bijbehorend effect in H4.4.2
en H4.5.2.
Als men kijkt naar het verkoelingseffect van groen op de omgeving dan is een belangrijke indeling van
de parkeerplaats essentieel. Hoe groter het gedeelte van het oppervlak dat bedekt wordt door schaduw
hoe effectiever. Wel moet het „groene tunnel‟ effect zoals besproken in H4.5.1.1 worden voorkomen.
6.1.6-Voorkomen piekbelasting regenwater
Bepaalde soorten groen helpen mee in het voorkomen van piekbelasting die kan ontstaan tijdens zware
buien en intensieve neerslag. Dit door bijvoorbeeld veel water vast te houden bij de wortels in de
ondergrond of op de bladeren en takken in de lucht waardoor het water minder snel afspoelt naar het
riool. In combinatie met bepaalde soorten halfverharding en andere water vasthoudende maatregelen
heeft dit veel effect op de lokale waterhuishouding. Rekening houdend met de steeds grotere neerslag
intensiteit is ook een goede waterhuishouding onmisbaar op een duurzame parkeerplaats. Meer over
waterhuishouding op een parkeerplaats in H5.

6.1.7-Geluidsdemping
Groen kan onder bepaalde omstandigheden geluiddempend werken en daarmee eventueel
verkeerslawaai en overlast voor omwonenden verminderen. Geluidsgolven worden door het groen
verstrooid en geabsorbeerd. Een „simpele‟ boom helpt al bepaalde geluiden te verminderen. Om flinke
geluidsreducties te verwezenlijken moeten er andere maatregelen genomen worden. Met name groene
gevels zijn hier zeer geschikt voor en werken geluiddempend. Een volledig groene gevel kan geluid
vanuit buiten tot wel 8dB verminderen. Een ruw oppervlak dempt meer geluid dan een glad oppervlak.
Meer over groene gevels in H6.4.
Bron: http://www.maakarchitectuur.nl/
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6.2-Mogelijke problemen/tekortkomingen groen op parkeerplaats
Groen kan een positieve bijdrage leveren aan een parkeerplaats. Bepaalde soorten groen kunnen echter
ook problemen geven. Er zullen nu een aantal aspecten van groen worden opgenoemd waar rekening
mee gehouden kan worden om eventuele problemen en tekortkomingen te voorkomen. Deze problemen
en tekortkomingen kunnen ontstaan, hiermee is niet gezegd dat ze ook daadwerkelijk ontstaan.
6.2.1-Overlast
Groen kan mooi en nuttig zijn maar kan in sommige gevallen ook overlast veroorzaken. De mate van
potentiële overlast verschilt uiteraard per plant/boom. Er kan aan verschillende vormen van overlast
worden gedacht.
-Afbrekende takken: Sommige soorten zijn erg windgevoelig en kunnen snel last hebben van brekende
takken die op hun beurt overlast kunnen veroorzaken.
-Bladval: Sommige bomen hebben in het najaar zeer veel bladval, hierdoor kunnen overlast en soms
zelfs onveilige situaties ontstaan. Dit vanwege gladheid of het niet kunnen zien van het wegdek.
-Pulp van vruchten en/of zaadjes: Sommige soorten kunnen grote „rotzooi‟ en zelfs mogelijke schade
vanwege vallende vruchten veroorzaken. Een voorbeeld hiervan is de Witte Paardenkastanje (Aesculus
hippocastanum).
-Stekels en/of prikkels: Bepaalde planten hebben stekels of prikkels aan de takken. Deze planten kunnen
als onprettig worden ervaren op een parkeerplaats, zeker als deze vlak naast de parkeervakken zijn
geplaatst.
-Vogels en insecten: Sommige soorten zijn populair bij bepaalde dieren en insecten. Dit kan zowel
positief als negatief worden ervaren door omwonende en gebruikers.
6.2.2-Onderhoud
Het aspect onderhoud is belangrijk. Echter kan een gemeente, bedrijf of particulier zelf bepalen hoeveel
onderhoud er wordt verricht naast het absoluut noodzakelijk onderhoud. Zij het minimaal, elke soort
groen heeft wel iets van onderhoud nodig om de uitstraling van de parkeerplaats optimaal te houden.

6.2.3-Groeipotentie
De voorkeur gaat uit naar het volledig benutten van de potentie van een boom. Echter kunnen hierdoor
wel een aantal problemen ontstaan. Als een boom de ruimte krijgt om te groeien zijn er meerdere
problemen mogelijk.
Omhoog: Een boom groeit de hoogte in. Er kan er rekening worden gehouden met eventuele problemen
met het uitzicht en lichtinval van inwoners in naastgelegen flats of huizen.
Opzij: Een boom wordt breder. Dit kan problemen veroorzaken met naast gelegen groen, maar ook met
bijvoorbeeld lantarenpalen, verkeersborden of gebouwen. De (verkeers)veiligheid van de parkeerplaats
kan hiermee in het geding komen.
Beneden: De wortels van bomen groeien ook. De mogelijkheid bestaat dat de wortels van bepaalde
bomen de weg of stoep kunnen beschadigen of omhoog kunnen duwen.

6.2.4-Emissie uitstotende planten
Eerder is al aangegeven dat planten emissies in zich kunnen
opnemen. Er zijn echter ook planten die zelf emissies uitstoten
(Hoffman, M. 2009). Deze planten zijn niet gewenst op een
duurzame parkeerplaats omdat ze in principe de lokale
luchtkwaliteit verslechteren. Eén van de soorten bomen die zelf
emissies uitstoot zijn de populieren. Populieren stoten vluchtige
organische stoffen (VoS) uit in plaats van deze op te nemen. In
figuur 32 is de „boosdoener‟ te zien. Andere emissie uitstotende
bomen zijn treurwilgen.

Figuur 32. Sommige planten, zoals de populier, stoten zelf emissies uit en zijn daarom niet
gewenst op een duurzame parkeerplaats.
Bron: http://sanderpeters.blogspot.com
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6.2.5-Intolerantie droogte en/of ziekte
Sommige planten en bomen kunnen niet tegen droogte. Dit kan een risico zijn, zeker als men kijkt naar
het grillige klimaat van tegenwoordig. Als een boom beschadigd raakt door grote droogte dan daalt de
uitstraling en daarmee de beleving van de parkeerplaats en vermindert de schaduwwerking van de
bladeren waardoor de luchtkwaliteit verslechterd. Ook zijn er bepaalde soorten waarvan bekend is dat ze
snel ziek kunnen worden. Belangrijk is hierover te informeren bij het kiezen van de juiste soorten groen
op een parkeerplaats. Bij droogte kan extra water geven het probleem al voorkomen. Verder is het
belangrijk om te weten dat jonge bomen gevoeliger zijn voor droogte dan volwassen bomen en dus extra
aandacht vereisen. In gebieden waar een hele hoge grondwaterstand aanwezig is speelt een eventueel
tekort aan neerslag nauwelijks een rol.
Bron: http://www.bomenstichting.nl/
6.2.6-Overzicht/sociale veiligheid
Teveel groen kan het overzicht op de parkeerplaats en omgeving verminderen. Dit kan als irritant
worden ervaren door gebruikers die een parkeerplek of hun geparkeerde auto zoeken. Maar erger nog,
teveel groen kan de sociale veiligheid verminderen. Dit is een belangrijk punt omdat mensen zich veilig
moeten voelen op een parkeerplaats. Het mag niet zo zijn dat mensen geen gebruik van de
parkeerplaats willen maken omdat ze bang zijn voor hun veiligheid tijdens het in en uitstappen. Dit geldt
zeker in het donker.

6.3-Bomen
Bomen en parkeerplaatsen worden vaak nog niet gecombineerd. Veel parkeerplaatsen hebben niet of
nauwelijks groen en er staan al helemaal geen bomen. Bomen, mits ze aanwezig zijn, zijn misschien wel
de meest opvallende aanwezige vorm van groen op een parkeerplaats (zie Fig.33). Bomen hebben veel
pluspunten waardoor ze niet mogen ontbreken op een duurzame parkeerplaats.

Figuur 33. Bomen zijn van alle soorten groen het meest opvallend aanwezig en hebben
een grote invloed op parkeerplaats en omgeving.
Bron: http://www.vanhall-larenstein.nl/

6.3.1-Functies bomen
Zoals in H6.1 al aangegeven kan groen veel functies hebben. Bomen hebben, of dragen bij, aan eigenlijk
alle functies genoemd: Ze brengen sfeer, uitstraling en een bepaalde beleving op de parkeerplaats en
omgeving. Ze kunnen helpen in het verbeteren van het imago van de omgeving en/of het bedrijf. Ze
verhogen de biodiversiteit, helpen mee met het opvangen van piekbelasting bij overtollig regenwater en
werken geluiddempend. En misschien wel de belangrijkste functie van bomen als het gaat om een
duurzame parkeerplaats, ze nemen emissies op waardoor de luchtkwaliteit minder hard achteruit gaat.
Door middel van verkoeling verminderen ze de hoeveelheid verdampingsemissies die vrijkomen hetgeen
ook gunstig is voor de luchtkwaliteit.
6.3.2-Mogelijke problemen/tekortkomingen bomen op parkeerplaats
Ook op het gebied van mogelijke problemen of tekortkomingen van groen kunnen alle al genoemde
aspecten, zoals beschreven in H6.2, van toepassing zijn op bomen.
Extra belangrijke aspecten hiervan zijn de groeipotentie en emissie uitstotende bomen. Bij het aanleggen
van de parkeerplaats en het plaatsen van de bomen moet uitvoerig worden gekeken naar de
groeipotentie van de aangeplante bomen. Er moet bekend zijn hoe de bomen groeien en wat de
maximale hoogte en breedte kan zijn. Dit omdat na een aantal jaar de parkeerplaats er anders uit kan
zien dan na aanleg als de bomen al aardig zijn gegroeid en hun volledige potentie hebben benut. Als het
niet gewenst is dat bomen te veel groeien is er meer onderhoud nodig om ze klein en in vorm te houden.
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Een ander punt zijn de zogenaamde emissie uitstotende bomen. Als er als doel wordt gesteld de lucht te
zuiveren op en rond een parkeerplaats dan zijn emissie uitstotende bomen niet gewenst. In figuur 34 is
een lijst te zien met emissie uitstotende bomen (Hoffman, M.2009). Voorbeelden hiervan zijn een aantal
populier (Populus) en treurwilg (Salix) soorten.

Figuur 34. Deze bomen produceren veel emissies in de vorm van Vluchtige organische
stoffen en zijn niet gewenst op een duurzame parkeerplaats.
Bron: Hoffman, M.H.A. 2009. Planten en Luchtkwaliteit. Dendraflora n.46.2009.

6.3.3-Keuze bomen
Om tot een bepaalde keuze te komen op het gebied van bomen op een parkeerplaats is er een tabel
opgesteld. In deze tabel is er gekozen om 24 verschillende soorten bomen met elkaar te vergelijken.
Omdat het hier een duurzame parkeerplaats betreft is er gekozen om de meest duurzame aspecten als
prioriteit te nemen. Deze bomen zijn dan ook allemaal geselecteerd op maximale emissieopname van
Stikstofoxiden (NOx) en Ozon (O3). Dit houdt in dat er geen betere bomen beschikbaar zijn op het
gebied van emissieopname van stikstofoxiden en ozon.
Er is voor dit uitgangspunt gekozen omdat deze emissies in grote mate vrijkomen op een parkeerplaats,
vooral verdampingsemissies van auto's (zie H4.2) veroorzaken deze emissies. Met de geselecteerde
bomen kan een groot gedeelte van de verdampingsemissies worden gezuiverd. Uiteraard kunnen deze
bomen ook andere emissies opnemen.
Naast de emissieopname van stikstofoxiden en ozon is er ook gekeken naar de emissieopname van
fijnstof (PM10) en koolstofdioxide (CO2). Er is gekeken naar de belevingswaarde van de specifieke boom
en wat voor gevoelens deze kan opwekken. Ook is er gekeken naar de maximale schaduwpotentie en
naar de factor onderhoud.
Alle genoemde factoren in de tabel 2 zullen nu kort worden beschreven.
Opname emissies:
De mate waarin de boom in staat is de emissies op te nemen en de lucht ervan te zuiveren.
Beleving:
Grotendeels subjectief. Hoe beleeft een willekeurig persoon de boom. In dit geval wordt er uitgegaan van
een volwassen boom en de daarbij horende maximale potentie. Omdat dit grotendeels een kwestie van
smaak en gevoel is, zijn er in de tabel twee beoordelingen gegeven door twee verschillende personen.
Deze personen zijn geen experts op het gebied van groen of ruimtelijke ordening en kijken als liefhebber
naar de boom. Ook komt door de dubbele score het aspect beleving iets meer naar voren in de
eindscore. Dit is van belang omdat beleving van een parkeerplaats als zeer belangrijk wordt ervaren.
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Schaduw:
Maximale schaduwpotentie. Er wordt uitgegaan van een volwassen boom die zijn maximale potentie
benut. Gekeken is naar de grootte van het bladerdek, verdeling van de takken en hoogte van de boom.
Dit is van belang omdat schaduw afkoeling in de omgeving stimuleert en daarmee de hoeveelheid
vrijgekomen verdampingsemissies verlaagt.
Onderhoud:
Hier wordt er gekeken naar het onderhoud die de specifieke boom nodig heeft. Is het onderhoud
duur/goedkoop, moeilijk/makkelijk, tijdrovend of snel. Ook is er gekeken naar de frequentie van het
benodigde onderhoud. Dit is van belang omdat veel onderhoud extra en ongewenste kosten met zich
mee kan brengen.
Wintergroen:
Hier staat aangegeven of de boom in de winter bladhoudend is. Dit is van belang omdat de zowel de
emissie opname als de schaduwwerking aanzienlijk verminderd wordt zodra de bladeren van de boom
zijn. Echter heeft dit in de winter minder invloed dan in de zomer, het effect is vrij klein. Wintergroen is
daarom niet essentieel.
Hoogte(max):
De maximale hoogte die de boom onder de juiste omstandigheden kan bereiken. Hier moet rekening
mee worden gehouden bij het aanleggen van de parkeerplaats en het planten van de bomen.
6.3.4-Tabel: keuze bomen
In Tabel 2 zijn elf categorieën opgenomen, namelijk opname van drie groepen emissies, beleving,
schaduw, onderhoud, wintergroen en maximale hoogte van de boom. voor elke categorie(behalve
wintergroen en maximale hoogte) is er een score gegeven tussen de 1 en de 4.
1=zeer slecht, 2=slecht, 3=goed, 4=zeer goed. Vervolgens zijn alle scores bij elkaar opgeteld. Hoe
hoger de score hoe beter de boom geschikt is voor een duurzame parkeerplaats.
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De categorieën schaduw en onderhoud zijn ook ingevuld door WO Marco Hoffman7 voor een nog beter
beeld en een betere beoordeling.

7

Hoffman, M.H.A. 2009. Planten en Luchtkwaliteit. Dendraflora n.46.2009.Alle gegevens over
emissieopnames bomen komen uit dit onderzoek.
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Uitslag tabel
Uit de tabel zijn de volgende conclusies te trekken. Een aantal bomen die erg goed scoren zijn de
Amerikaanse linde, De Tamme kastanje, De Amerikaanse en Gewone es en de Noorse en Gewone
esdoorn (zie Fig.35). Uiteraard is deze tabel meer een leidraad dan een alles beslissend antwoord maar
het geeft wel aan dat bijvoorbeeld de Prunus familie over het algemeen erg slecht scoort en daarom is
het aan te raden goed na te denken alvorens deze bomen op een duurzame parkeerplaats te planten.
Verder valt op dat de bomen die over het algemeen goed scoren ook vrij groot worden. De maximale
hoogte van de goed scorende bomen ligt over het algemeen op 25meter en hoger. Dit is belangrijk om in
het achterhoofd te houden bij het aanleggen en indelen van een parkeerplaats.
Tot slot valt op dat qua emissieopnames er geen hele grote verschillen zichtbaar zijn, met uitzondering
van een aantal Prunus soorten die duidelijk lager scoren op het gebied van emissieopname.

Figuur 35. Links boven: Amerikaanse linde, scoort 34 van max. 36 punten. Rechts boven:
Tamme kastanje, scoort 33 van max. 36 punten. Links onder: Noorse esdoorn, scoort 32 van
max. 36 punten. Rechts onder: Gewone es, scoort 32 van max. 36 punten.
Bron: http://library.wur.nl/dryade/x_820344.jpg / http://bomennederland.wordpress.com/
http://www.geling-plants.com/ / http://velp_nb.straatinfo.nl/
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6.4-Klimplanten en groene gevels
Een leuke en speelse oplossing op het gebied van groen is het gebruik van klimplanten. Klimplanten
kunnen makkelijk worden gecombineerd met gevels en/of muren waardoor er zogenaamde groene
gevels ontstaan. Klimplanten en groene gevels hebben zowel voor- als nadelen ten opzichte van bomen
en andere groene toepassingen. Er zal worden beschreven welke functies klimplanten en groene gevels
kunnen vervullen, welke mogelijke problemen of tekortkomingen ze opleveren en welke klimplanten het
beste kunnen worden toegepast op een duurzame parkeerplaats.
Groene gevels op een parkeerplaats kunnen worden toegepast door muurtjes of schuttingen aan te
leggen, maar natuurlijk ook als de parkeerplaats tegen een gebouw aan ligt (zie Fig.36).

Figuur 36. Groene gevels kunnen ook worden toegepast op gebouwen die
tegen de parkeerplaats aanliggen.
Bron: http://www.degroenestad.nl / http://kennisinnovatieimpuls.nl

6.4.1-Verschillende toepassingsmethoden klimplanten op groene gevels
Er zijn drie verschillende methodes om klimplanten toe te passen op gevels8:
-Klimplanten die vanuit de grond tegen de wand opgroeien.
-Klimplanten in plantenbakken die tegen de wand opgroeien.
-Klimplanten in losse gevelpanelen, die aan de wand bevestigd worden.

6.4.1.1-Klimplanten vanuit de grond
Zelfhechtende klimplanten zijn van oudsher de best bekende vorm van gevelbegroening. Denk aan het
statig begroeide landhuis met klimop of de vlammend rode herfstkleur van wingerd op een gevel. Dit is
nog steeds een veel gebruikte toepassing, en heeft niets aan waarde ingeboet. Het is namelijk de
goedkoopste en eenvoudigst te onderhouden vorm van gevelbegroening. De hiervoor gebruikte planten
zijn behalve voor gevels ook zeer geschikt voor toepassingen op geluidsschermen, waarbij een lage
onderhoudsbehoefte een belangrijke eis is. Het voornaamste nadeel is, dat het bij hoge wanden een
behoorlijke tijd kan duren voor de hele wand bedekt is. In moderne architectuur wil men vaak groen op
hele specifieke delen van gebouwen, en liefst ook al snel na aanleg. Daarvoor zijn andere klimplanten
zeer geschikt, namelijk de slinger- en rankplanten, die klimmen op een klimsteun. Uit de tuin kennen we
deze planten van het begroeien van een pergola of trellis. Maar met een metaalgaasconstructie of
verticaal opgespannen draden, kunnen deze planten ook strakke groene accenten geven aan moderne
bouwwerken. Voor grote gebouwen kunnen planten als Wisteria, Humulus, Aristolochia of Celastrus
prima worden ingezet (Hop, M.2011).

6.4.1.2-Klimplanten in plantenbakken
Plantenbakken zijn een wat recentere manier om gevels groen te maken. Denk hierbij niet aan het
plastic bakje aan de balustrade met rode geraniums, maar aan veel grotere bakken, meestal met een
geïntegreerde klimsteun. Deze bakken maken vaak deel uit van de constructie van het gebouw, en
vervangen bijvoorbeeld de balustrade. Of het klimrek van de planten in de bak dient tevens als
valbeveiliging in de raamopeningen van een parkeergarage. Vrijwel altijd is er een watergeefsysteem
8

De informatie over verschillende toepassingsmethodes van klimplanten op groene gevels komt van de
site: http://kennisinnovatieimpuls.nl/Dak-en-gevelgroen/492 Het artikel is geschreven door Ir.Margareth
Hop, sortimentsonderzoeker PPO boomkwekerij.
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voor de bakken aanwezig. In de bakken worden meestal klimplanten gezet. Bij deze manier van
gevelbegroening hoeven de planten uit een bak gewoonlijk maar één verdieping van het gebouw te
bedekken. Dat levert dus veel sneller het eindbeeld op, dan wanneer de planten vanuit de grond
helemaal naar boven moeten groeien. Het is bovendien mogelijk om de bakken kant-en-klaar begroeid
op te hangen, waardoor de wand meteen groen is. Tot nu toe wordt voor deze toepassing een vrij
beperkt sortiment gebruikt, bijna altijd de Hedera. Nu is dat wel een robuuste en bovendien
wintergroene klimplant, maar eigenlijk is klimop niet bij uitstek geschikt om op een klimsteun te groeien.
Het is immers een zelfhechter. In gaas klimt hij wel, maar moet ingevlochten worden voor een mooi
resultaat. Slingeraars en rankplanten klimmen er zelf in, dus die soorten zouden ook uitgeprobeerd
kunnen worden. In plaats van klimplanten kunnen in dit soort bakken ook haagplanten worden gebruikt,
waarin ook een ruime keus aan wintergroene soorten beschikbaar is. Ook het gebruik van hangplanten,
bijvoorbeeld Jasminum nudiflorum, is nog nauwelijks uitgezocht. (Hop, M.2011).

6.4.1.3-Klimplanten in gevelpanelen
Gevelpanelen zijn de nieuwste manier om gevels groen te maken. Er bestaan allerlei varianten op, en er
komen nog steeds in een hoog tempo nieuwe systemen bij. De systemen hebben gemeen, dat het
substraat voor de planten aan de wand bevestigd is. Er zitten ingebouwde bakjes of zakjes in een
wandplaat, waarin plantjes met kluit kunnen worden gezet. Of er worden in een platte plaat substraat,
bijvoorbeeld steenwol, gaten gemaakt waarin planten groeien. De plaat wordt platliggend voorgekweekt
tot de plantjes vastgeworteld zijn, en vervolgens verticaal aan de wand gehangen. Gevelpanelen hebben
bijna altijd een watergeefsysteem, en vaak worden ook meststoffen met het water meegegeven. Dit type
groen is zeer innovatief, maar sterk afhankelijk van de techniek, en daardoor niet goedkoop. Sommige
systemen streven naar een hoge sierwaarde, en gaan ervan uit dat de plantjes, meestal perkgoed,
regelmatig vervangen worden als ze minder mooi worden. Andere systemen streven naar een jaarrond
begroeiing met vaste planten en heestertjes. (Hop, M.2011).

6.4.2-Functies klimplanten en groene gevels
Klimplanten en groene gevels kunnen alle functies vervullen zoals aangegeven in H6.1. Dat wil zeggen
dat ze kunnen zorgen voor sfeer, beleving en uitstraling op een parkeerplaats. Dat ze mee kunnen
helpen in het verbeteren van het imago van de omgeving, de biodiversiteit vergroten, emissies kunnen
opnemen, zorgen voor verkoeling, piekbelasting voorkomen en zorgen voor geluidsdemping.
Er zitten echter wel verschillen in de manier waarop deze functies vervuld kunnen worden. Klimplanten
en groene gevels zijn in combinatie met elkaar bijvoorbeeld erg geschikt voor geluidsdemping (Hop,
M.2011).
Een ander voordeel van groene gevels is dat ze duidelijk herkenbaar zijn en het groen geen extra ruimte
in beslag neemt. Bij gebouwen bijvoorbeeld staat de gevel er al, ongeacht of deze groen is. Groen
toepassen op een al bestaande gevel kost geen extra ruimte. Dit is natuurlijk anders als er speciaal
muurtjes moeten worden aangelegd om groen op toe te passen, dit kost naar verhouding meer ruimte.
Een positieve bijkomstigheid van begroeide muren is dat er over het algemeen geen overlast is door
bijvoorbeeld graffiti. Dit helpt de parkeerplaats en omgeving een natuurlijke en veilige sfeer te behouden
(Hop, M.2011).
Groene gevels kunnen goed worden gecombineerd met vegetatieoverkappingen. Dit omdat de palen en
fundering waar de vegetatieoverkappingen op steunen begroeid kunnen worden en daarmee fungeren als
groene gevel. Meer informatie over vegetatieoverkappingen in H6.5.

6.4.3-Mogelijke problemen/tekortkomingen klimplanten en groene gevels
Als er geen gevel aanwezig is op of langs de parkeerplaats van bijvoorbeeld een gebouw of geluidscherm
dan moeten er muren worden aangelegd. Dit kost extra ruimte op de parkeerplaats en is duurder dan
alleen al bestaande gevels groen te maken. Ook moet er rekening worden gehouden met potentiele
vermindering van het overzicht en veiligheidsgevoel op de parkeerplaats als er muren of schuttingen
geplaats worden.
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Verder is er een zeer klein brandrisico als het gaat om groene gevels. Levende klimplanten zijn niet erg
brandbaar, wel moet bij de onderhoudsbeurten dood hout verwijderd worden om het risico te
minimaliseren. Dit omdat er bijvoorbeeld brandende sigaretten, neergegooid door gebruikers, of hete
uitlaten tegen de klimplanten kunnen komen.
Verder zijn er geen specifieke nadelen te vermelden die klimplanten en groene gevels teweeg brengen
waar andere toepassingen van groen dat niet zouden doen.
6.4.4-Keuze klimplanten en groene gevels
Als men kiest voor het toepassen van groene gevels op de parkeerplaats zal er gekozen moeten worden
uit één van de drie systemen zoals beschreven in H6.4.1. Deze systemen hebben allen een andere
manier waarop de klimplanten op de gevel worden toegepast.
De meest logische keuze is gebruik te maken van klimplanten vanuit de grond. Zeker als er geen gebouw
op of langs de parkeerplaats aanwezig is en er nog muurtjes of schuttingen moeten worden aangelegd.
Dit omdat het de minste aanlegkosten heeft en ook het makkelijkste van allemaal aan te leggen is. Ook
is er bij dit systeem nauwelijks onderhoud nodig en vereist het geen watergeefsysteem. In figuur 37 zijn
de verschillende toepassingen van klimplanten op groene gevels met elkaar vergeleken.

Figuur 37. Een simpel overzicht van verschillende toepassingen van klimplanten op
groene gevels.
Bron: Brochure dak en gevel groen. Ir. Margareth Hop, 2011
Vervolgens moet er een keuze worden gemaakt in het soort klimplanten die gaan worden gebruikt. Om
tot een keuze te komen welke klimplanten het meest geschikt zijn voor een duurzame parkeerplaats is er
gebruik gemaakt van een tabel. De klimplanten in de tabel zijn niet op een specifiek punt
voorgeselecteerd. Dit is niet nodig vanwege het kleinere totale aanbod van klimplanten, bijvoorbeeld in
vergelijking met bomen.
In de tabel met klimplanten is gekeken naar de emissieopnames van fijnstof (PM10) stikstofoxide (NOx)
en ozon (O3) en koolstofdioxide (CO2). Er is gekeken naar de beleving van de bepaalde klimplant en wat
voor gevoelens deze kan opwekken. Tot slot staat er vermeld of de klimplant wintergroen is.
Alle genoemde factoren in de tabel zullen nu kort worden beschreven.
Opname emissies:
De mate waarin de klimplant in staat is de emissies op te nemen en de lucht ervan te zuiveren. Dit is
belangrijk om emissies te verminderen en de luchtkwaliteit te verbeteren.
Beleving:
Grotendeels subjectief. Hoe beleeft een willekeurig persoon de klimplant. In dit geval wordt er uitgegaan
van een volwassen klimplant en de daarbij horende maximale potentie. Dit betekent dat de klimplant de
gevel maximaal bedekt heeft.
Wintergroen:
Hier staat aangegeven of de klimplant in de winter bladhoudend is. Dit is van belang omdat de zowel de
emissie opname als de schaduwwerking aanzienlijk verminderd wordt zodra de bladeren van de plant
afgevallen zijn. Echter heeft dit in de winter minder invloed dan in de zomer (vanwege de lagere
temperaturen), het effect is vrij klein. Wintergroen is daarom niet essentieel.
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6.4.5-Tabel:keuze klimplant
In Tabel 3 zijn vijf categorieën opgenomen, namelijk opname van drie groepen emissies9, beleving en
wintergroen. voor elke categorie(behalve wintergroen) is er een score gegeven tussen de 1 en de 4.
1=zeer slecht, 2=slecht, 3=goed, 4=zeer goed. Vervolgens zijn alle scores bij elkaar opgeteld. Hoe
hoger de score hoe beter de klimplant uit de voeten komt op een duurzame parkeerplaats.

9

Hoffman, M.H.A. 2009. Planten en Luchtkwaliteit. Dendraflora n.46.2009.Alle gegevens over
emissieopnames bomen komen uit dit onderzoek.
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Uitslag tabel
Geconcludeerd mag worden dat de scores van de klimplanten vrij dicht bij elkaar liggen met een
minimale score van 9 en een maximaal behaalde score van 13. Dit is te verwachten, omdat de tabel
maar vier factoren toetst waarbij punten gehaald kunnen worden.
Deze tabel is een leidraad voor het kiezen van de juiste soorten klimplanten op de parkeerplaats en niet
een alles beslissende factor. Drie klimplanten springen eruit met de hoogste score. Dit zijn de Chinese
bruidsluier, de klimop en de wilde wingerd (zie Fig.38). Hierbij moet worden opgemerkt dat de klimop
ook wintergroen is, een duidelijk voordeel ten opzichte van andere twee klimplanten. Hier komt nog
bovenop dat de klimop de beste emissieopname resultaten behaald van alle klimplanten. Een nadeel kan
zijn dat de klimop een „standaard‟ plant is waar veel mensen mee bekend zijn. Dit kan misschien zorgen
voor een iets mindere beleving dan dat er zou zijn als er een andere klimplant op dezelfde locatie
aanwezig was geweest.

Figuur 38. De best scorende klimplanten, alle scoren 13 van max. 16 punten.
Boven: Chinese bruidsluier. Midden: Klimop. Onder: Wilde wingerd. Dit zijn
geschikte klimplanten om toe te passen op een duurzame parkeerplaats.
Bron: http://www.thefloweringgarden.com/
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6.5-Vegetatiedaken/overkappingen
Een andere, of extra, groene optie op een parkeerplaats is het toepassen van overkappingen,
vegetatieoverkappingen wel te verstaan. Dit zijn groene overkapping, bijvoorbeeld bekleed met sedum of
met grassen. Vegetatieoverkappingen creëren extra
schaduw, extra groen en hebben een waterbergende
functie. Deze overkappingen hoeven niet groot te zijn en
kunnen worden toegepast in combinatie met bomen.
In figuur 39 is een voorbeeld van een groene overkapping
te zien. Gecombineerd met de schaduw en uitstraling van
bomen kan dit optimaal rendement en beleving geven op
een duurzame parkeerplaats. Een vegetatieoverkapping
heeft nog meer voordelen, meer hierover in H6.5.3 waar
de functies van een vegetatieoverkapping worden
beschreven.

Figuur 39. Een vegetatieoverkapping. Onder een dergelijke constructie kunnen auto's
worden geplaatst.
Bron: http://www.peterhoek.nl/

In figuur 40 is een mogelijke opzet van vegetatieoverkappingen op een parkeerplaats in een schets
weergegeven. De vegetatieoverkapping hoeft niet de gehele auto te bedekken voor een positief effect. Er
zijn situaties denkbaar waar de overkapping juist niet de gehele auto bedekt. Dit om bijvoorbeeld het
overzicht en de veiligheid te behouden of te verbeteren. Er zijn vele combinaties en indelingen mogelijk
met dergelijke overkappingen.

Figuur 40. Een zijaanzicht van een mogelijke opzet van vegetatieoverkappingen op
een parkeerplaats. Er zijn echter vele combinaties en mogelijkheden op dit gebied.
Er zijn twee soorten begroeiingen mogelijk op een groene overkapping. De zogenaamde intensieve
begroeiing en de zogenaamde extensieve begroeiing. Voor beide opties zijn er andere eisen gesteld aan
de dakconstructie, het is daarom van belang te weten welke begroeiing men wil toepassen op de
overkapping.
Bron: http://www.zinco.nl/
6.5.1-Extensieve groene overkappingen
Extensieve groendaken zijn begroeid met planten die zichzelf ontwikkelen, zoals mossen, sedum, kruiden
en grassen. Er is bijna geen onderhoud nodig. De beplanting blijft laag en bedekt de bodem. Extensieve
groendaken zijn niet geschikt voor intensief belopen. Ze kunnen alleen maar worden betreden voor
controle- of onderhoudswerk (zie Fig.41).
Kenmerken van extensieve dakbegroeiing zijn:




Minimaal onderhoud (gemiddeld twee keer per jaar).
Extensieve groendaken zijn gemakkelijk aan te brengen en kunnen al op een lage bouwhoogte (vanaf 70
mm) worden aangebracht.
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De belasting van het dak is laag: vanaf 30 kg/m² inclusief beplanting.
De beplanting is goed bestand tegen weersomstandigheden, zoals zon, wind en droogte.
De begroeiing stelt geringe eisen aan de onderlaag (substraat).
De planten hebben nauwelijks extra water- of voedselvoorziening nodig.
De kosten zijn laag, zowel voor de aanleg als voor het onderhoud.
Bron: www.nophadrain.nl

Figuur 41. Extensieve groene overkappingen zijn zeer geschikt voor parkeerplaatsen. Ze
vragen weinig onderhoud, weinig kosten en geen speciale constructies.
Bron: www.zinco.nl

6.5.2-Intensieve groene overkappingen
Intensieve groendaken zijn op dezelfde manier begroeid als gewone tuinen, dus met een gazon,
heesters, vaste planten en bomen. Uiteraard stelt dit bijzondere eisen aan de opbouw van de begroeiing
en de drainagelaag. Vanwege het hoge gewicht (vanaf ongeveer 300 kg/m2) en een bouwhoogte van
minstens 20 cm zijn er drainagesystemen nodig die deze extreme lasten kunnen weerstaan. Intensieve
groendaken worden vaak gecombineerd met een begaanbare of zelfs berijdbare verharding, denk
bijvoorbeeld aan daken van ondergrondse parkeergarages (zie Fig.42).
Kenmerken van intensieve dakbegroeiing zijn:








De beplanting heeft, net als een reguliere tuin, regelmatig onderhoud nodig.
Het systeem biedt een grote vrijheid in de plantenkeuze en inrichting.
Een intensief groendak kan vanaf 210 mm worden aangebracht.
De permanente belasting is hoog: vanaf 280 kg/m2 inclusief beplanting.
De kosten voor aanleg en onderhoud zijn relatief hoog.
Eenvoudig te combineren met begaanbare en berijdbare verhardingen.
Dit type dakbegroeiing is alleen maar mogelijk als daar bij het ontwerp van de dakconstructie rekening
mee is gehouden.
Bron: www.nopadrain.nl

Figuur 42. Intensieve groene overkappingen stellen meer eisen en lijken minder
geschikt voor een parkeerplaats.
Bron: http://archidat.nl/
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6.5.3-Functies vegetatieoverkappingen
Vegetatieoverkapping op een parkeerplaats kunnen meerdere functies vervullen. In grote lijnen komen
deze functies overeen met de algemene functies van groen zoals aangegeven in H6.1, maar er zijn wel
enkele verschillen.
Vegetatieoverkappingen hebben een isolerende werking, ze voorkomen extreme temperatuurverschillen.
Dit betekend dat in de winter de warmte, en in de zomer de koelte als het ware wordt „vastgehouden‟
wat een meer gematigde omgevingstemperatuur tot gevolg heeft (ze voorkomen hitte-eilanden). Auto‟s
die onder een vegetatieoverkapping staan zijn daarom zomers koeler en in de winter warmer. Dit
verminderd het airconditioning gebruik in de zomer en eventuele verwarmingsgebruik in de winter,
hetgeen weer beter is voor het milieu (Pullen,R.2011).
Een zeer belangrijke functie van vegetatieoverkappingen is het water bufferend vermogen. Bepaalde
onderzoeken stellen dat ongeveer 40% tot wel 90% van alle regen op jaarbasis wordt opgeslagen op een
vegetatiedak10. Het grootste gedeelte van dit regenwater verdampt of wordt opgedronken door de
beplanting. De rest van het regenwater wordt vervolgens langzaam afgevoerd, waardoor er geen
piekbelasting ontstaat. Het bufferend vermogen van een groene overkapping is wel afhankelijk van de
soort beplanting en de neerslagintensiteit. Bij een extreem hoge neerslagintensiteit is een groen dak in
veel mindere mate instaat om al het regenwater op te vangen.
Verder kan ook de beplanting op vegetatiedaken emissies opnemen. Klein groen, zoals sedum dat vaak
wordt toegepast op extensieve vegetatieoverkappingen is vooral erg goed in het afvangen van
koolstofdioxide en fijnstof. Ook helpen vegetatieoverkappingen mee in het vergroten van de biodiversiteit
(Pullen, R.2011).
Tot slot is er een zeer groot voordeel verbonden aan extensieve vegetatieoverkappingen bekleed met
sedum (zie Fig.43). Veel sedum soorten blijven het gehele jaar groen. Dit vergroot de sfeer en beleving,
met name in de winter, maar ook het waterbufferend vermogen en de emissie opname gaan het gehele
jaar door. Sedum soorten zijn er in vele kleuren waar dankbaar gebruik van kan worden gemaakt, zoals
te zien in figuur 43.

Figuur 43. Extensieve vegetatieoverkappingen bekleed met sedum. Sedum heeft veel
voordelen en nauwelijks nadelen. Sedum is beschikbaar in vele kleuren en blijft
wintergroen.
Bron: http://mos.zoetermeer.nl en http://www.groendak.info

Vegetatieoverkappingen zijn multifunctioneel en kunnen een positieve bijdrage leveren aan een
duurzame parkeerplaats.

10

Onderzoek uit het tijdschrift Roofs. Uitgave van December 2007. Artikel: Het waterbufferend
vermogen van groendaken. Schrijver artikel is onbekend.

56

6.5.4-Mogelijke problemen/tekortkomingen vegetatieoverkappingen parkeerplaats
Een vegetatieoverkapping heeft een aantal aandachtspunten. Belangrijk is van te voren te kiezen welke
beplanting op de vegetatieoverkapping moet komen te staan. Dit omdat de draagkracht voldoende moet
zijn om de beplanting en benodigde bodem te kunnen dragen.
De meest logische optie op een parkeerplaats is het toepassen van een extensieve groene overkapping,
ondanks dat dit weinig onderhoud vereist moet er wel op het substraat11 gelet worden. Groene daken
hebben substraat nodig. Deze substraten kunnen verzuren en produceren dan te weinig mineralen en
voedingsstoffen voor de lange termijn. Een dikke substraat laag met variërende dieptes en die is
opgebouwd uit lokale materialen kan hier tegen helpen. Tevens vergroot een gevarieerde substraat laag
de biodiversiteit. Een extensieve vegetatieoverkapping begroeid met sedum heeft echter maar een
substraat laag van 6cm nodig en heeft geen extra baat bij variërende dieptes (Pullen, R.2011).
Een ander nadeel kan zijn dat teveel vegetatieoverkappingen het ruimtelijk overzicht op de parkeerplaats
wegnemen waardoor niet snel duidelijk is, of en waar er parkeerplekken vrij zijn. Ook kan dit het gevoel
van veiligheid bij de gebruiker wegnemen.

6.5.5-Vegetatieoverkapping op een parkeerplaats. Ja of nee?
Het is eigenlijk niet aan te geven of een vegetatieoverkapping wel of geen goede optie is op een
duurzame parkeerplaats. Er zijn zowel voor- als nadelen aan verbonden. Of een vegetatieoverkapping de
juiste keuze is op een parkeerplaats verschilt per locatie en ligt ook aan de doelstellingen die men wil
behalen met de aanleg van de parkeerplaats en welke specifieke eisen er gesteld worden. Het wel of niet
aanleggen van een vegetatieoverkapping is dus een kwestie van persoonlijke smaak en is niet perse
goed of slecht.
Als men kiest voor groene overkappingen op een parkeerplaats moet er gekozen worden voor een
extensieve (H6.5.1) of intensieve (H6.5.2) vegetatieoverkapping. De verschillen zijn al eerder
aangegeven maar worden in figuur 44 nog kort samengevat.

Figuur 44. Een simpel overzicht met verschillen tussen een extensief en
intensieve groen bedekking.
Bron: Brochure dak en gevel groen. Ir. Margareth Hop, 2011

Als er, na een zorgvuldige afweging, gekozen wordt voor een vegetatieoverkapping dan lijkt de meest
logische keuze een extensieve overkapping te zijn. Dit met name vanwege de lagere aanlegkosten en
weinig eisen aan het onderhoud (zie Fig.45) terwijl de grote voordelen van een vegetatieoverkapping,
zoals waterberging, worden behouden.
11

Substraat is de grondlaag, onderlaag of voedingsbodem waar de beplanting op de overkapping in
staat.
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Figuur 45. De aanlegkosten en onderhoudskosten van zowel
extensieve als intensieve overkappingen per m2. Een
extensieve overkapping is beduidend goedkoper.
Bron: Brochure dak en gevel groen. Ir. Margareth Hop, 2011
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7-Optimale situatie duurzame parkeerplaats zonder belemmerende
factoren
In dit hoofdstuk zal de optimale situatie voor een duurzame parkeerplaats worden beschreven zoals die
kan zijn zonder belemmerende factoren. Er wordt in principe geen rekening gehouden met geld of
ruimtegebruik in dit hoofdstuk. Alle aspecten van alle thema‟s (emissie, waterhuishouding en groen)
komen aan bod. Aan het eind van dit hoofdstuk is duidelijk wat er aanwezig is op een duurzame
parkeerplaats. Alle informatie zoals gegeven in de voorgaande hoofdstukken, waarin de thema‟s apart
zijn beschreven, is hiervoor gebruikt.
Om tot een ideaal plaatje te komen waarbij niet alleen gelet is op het duurzame aspect is er met de
volgende punten rekening gehouden (deze staan op willekeurige volgorde). Aan de hand van deze
punten kan er steeds getoetst worden of er een gewenst resultaat is behaald en of, waar mogelijk, alle
aspecten zijn meegenomen in het keuzeproces.
Uitgangspunten voor een optimale duurzame parkeerplaats:
-Mooi, positieve beleving (goede sfeer, minimale hinder).
-Groen, veel aanwezigheid en variatie van planten (biodiversiteit).
-Voorkomen wateroverlast, goede waterhuishouding (visueel en fysiek niet hinderlijk aanwezig).
-Overzichtelijk, duidelijk, netjes (gestructureerde en logische indeling).
-Verkoeling (voorkomen hitte-eilanden).
-Verminderen emissies (verbeteren lucht- en waterkwaliteit).
-Sociale en verkeersveiligheid (goed overzicht, routering en verlichting).
-Functionaliteit, toegankelijkheid (op een goede en prettige manier parkeren).
Als deze punten worden toegespitst op de drie hoofdthema‟s ontstaat er een overzicht zoals
weergegeven in Tabel 4.
Kan zorgen voor:
Positieve beleving
Biodiversiteit (variatie groen)
Functionaliteit
Verkoeling
Mogelijke hinder
Verminderen overzicht
Vermindering sociale veiligheid
Vermindering verkeersveiligheid
Voorkomen wateroverlast
Verminderen uitstoot emissies
Verminderen effect emissies

Waterberging

Vermindering emissies

Juiste keuze groen

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x

x
x

7.1-Algemeen beeld ideaal plaatje duurzame parkeerplaats
Het is belangrijk om aan te geven dat sommige maatregelen meer invloed hebben op de parkeerplaats
dan andere. Het bijzondere aan dit advies is dat het gaat om een combinatie van meerdere factoren.
Samen vormen deze factoren een bijzondere en een duurzame parkeerplaats. Alle maatregelen hebben
effect, maar het gaat om het algehele veel grotere effect dat wordt bereikt als alle aspecten met elkaar
gecombineerd worden.
Er zullen altijd verschillen aanwezig zijn in omstandigheden tussen parkeerplaatsen en bijbehorende
locaties (bijvoorbeeld grondwaterstand, beschikbaar oppervlak, gebruikersintensiteit maar ook specifieke
wensen of eisen). Daarom is niet met zekerheid vast te stellen of bepaalde conclusies met betrekking tot
de optimale situatie overal van kracht zijn. Op de ene parkeerplaats kunnen bepaalde toepassingen
anders uitpakken dan op de andere parkeerplaats. Zo functioneert een wadi bijvoorbeeld niet bij een te
hoge grondwaterstand omdat de wadi dan constant zou vollopen ongeacht of het regent. Een wadi kan
dus niet per definitie een goede toepassing van waterberging zijn op een parkeerplaats.
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In grote lijnen kan er wel gesteld worden dat de opname van emissies en de waterhuishouding centraal
staan als het op duurzaamheid aankomt op de parkeerplaats. Deze aspecten moeten toegepast worden
in combinatie met groen en kunnen, mits goed toegepast, elkaar zelfs versterken. Uiteindelijk mogen al
deze toepassingen er niet voor zorgen dat de parkeerplaats minder prettig in het gebruik wordt, door
bijvoorbeeld minder rijcomfort of mindere verkeers- en sociale veiligheid. De bedoeling is juist door al
deze duurzame maatregelen te treffen de parkeerplaats prettiger te maken in het gebruik.
Een duurzame parkeerplaats heeft een goed geïntegreerde waterberging. Dit betekent dat de
waterhuishouding niet hinderlijk aanwezig is en geen negatieve visuele aspecten met zich meebrengt.
Uiteraard functioneert de waterhuishouding dusdanig dat er geen plaatselijke wateroverlast ontstaat bij
het opvangen van de piekbelasting.
Ook het groen moet geïntegreerd zijn waardoor er een natuurlijk en vriendelijk aangezicht ontstaat.
Voorkomen moet worden dat het groen hinderlijk aanwezig is en daarmee eventueel zowel de verkeersals sociale veiligheid in gevaar brengt.
Een ideale duurzame parkeerplaats is aanwezig in harmonie met zijn omgeving en verzacht de nadelen
van het autoverkeer en is prettig en makkelijk in het gebruik.

7.2-Tabel keuze verantwoording (advies)
In de voorgaande hoofdstukken zijn er verschillende mogelijke toepassingen en bijbehorende functies
voor een parkeerplaats beschreven, zoals verschillende mogelijkheden voor de waterhuishouding en het
toepassen van groene gevels en vegetatieoverkappingen. Bij de meeste van deze opties is ook
uitgewerkt of ze op een duurzame parkeerplaats thuishoren en wat de meest ideale situaties voor deze
toepassingen op een parkeerplaats zijn. Echter is er nog niet overal een keuze gemaakt. Zo is er
bijvoorbeeld nog niet aangegeven of het gebruik van infiltratiekratten beter is dan het gebruik van
wadi‟s. Om het keuzeproces makkelijker te maken is er een tabel opgesteld met de belangrijkste
toepassingen die op een duurzame parkeerplaats mogelijk zijn. Deze tabel helpt de verschillende
mogelijke toepassingen te vergelijken.
Let op. Deze tabel is gebaseerd op een algemeen beeld en hoeft niet op elke parkeerplaats in elke
situatie representatief te zijn. Er moet altijd worden gelet op bepaalde eisen en lokale omstandigheden
die een rol spelen. De tabel geeft echter wel een goede indicatie en onderlinge verschillen tussen de
toepassingen weer.
In Tabel 5 zijn meerdere vragen gesteld, deze zijn onderverdeeld in categorieën en worden beantwoord
per mogelijke toepassing. De duurzame toepassingen die in deze tabel zijn meegenomen zijn:
infiltratiekratten, wadi‟s, halfverhardingen, bezinkbak, helofytenfilter, bomen, klimplanten en groene
gevels, extensieve vegetatieoverkapping begroeid met sedum. De vragen per categorie die verwerkt zijn
in de tabel staan hieronder vermeld:
Categorie 1 Mooi, positieve beleving.
1.1 Kan bijdragen aan de sfeer en positieve uitstraling van de parkeerplaats.
1.2 Kan mogelijk hinder geven. Bijvoorbeeld visuele of fysieke hinder maar ook stankoverlast.
Categorie 2 Groen, veel (variatie) planten.
2.1 Kan bijdragen aan het groen en de biodiversiteit op de parkeerplaats.
2.2 Brengt veel variatie mogelijkheden met zich mee, bijvoorbeeld kleur of hoogtes.
2.3 Zijn de planten het gehele jaar groen (++ is wintergroen).
Categorie 3 Voorkomen van wateroverlast, goede waterhuishouding.
3.1 Kan bijdragen aan een goede waterhuishouding op een parkeerplaats.
3.2 Kan water lange tijd opslaan en fungeren als waterbuffer alvorens het af te voeren.
Categorie 4 Overzichtelijk, duidelijk, netjes (gestructureerd).
4.1 Kan zorgen voor vermindering van het overzicht op de parkeerplaats.
4.2 Kan zorgen voor duidelijk en hinderlijk aanwezige „rommel‟ (of trekt zwerfvuil aan).
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Categorie 5 Verkoeling.
5.1 Kan bijdragen aan de algehele verkoeling op de parkeerplaats door middel van schaduw.
5.2 Kan bijdragen aan de algehele verkoeling op de parkeerplaats door middel van verdamping.
Categorie 6 Verminderen emissies en effect.
6.1 Kan bijdragen aan het verbeteren van de luchtkwaliteit.
6.2 Kan bijdragen aan het verbeteren van de waterkwaliteit.
Categorie 7 Sociale- en verkeersveiligheid.
7.1 Kan de sociale veiligheid verminderen (onveilig gevoel geven).
7.2 Kan de verkeersveiligheid verminderen vanwege slechter overzicht of slecht zichtbare
verlichting/verkeersborden.
Categorie 8 Functionaliteit, toegankelijkheid.
8.1 Het is makkelijk te onderhouden.
8.2 Algemeen ruimtegebruik(++ is weinig ruimtegebruik).
Categorie 9 Vernieuwing, creativiteit.
9.1 Vernieuwend aspect dat nog niet vaak is toegepast op een parkeerplaats.
9.2 Kan creatief mee worden omgegaan, vele combinatie mogelijkheden.
De maximale score per onderdeel is „++‟, de minimale score is‟ --„. Bij een balans tussen negatieve en
positieve aspecten of als de vraag niet van toepassing is wordt er een +/- score gegeven.

Notities bij Tabel 5:
*1 Er wordt uitgegaan van een wadi op de parkeerplaats waarin bomen zijn geplant. Zie figuur 18 voor
een voorbeeld van een dusdanige toepassing.
*2 Er wordt uitgegaan van een halfverharding in combinatie met gras. (gras groeit door de
halfverharding heen). Zie voor voorbeelden van dergelijke toepassingen figuren 19, 21 en 22.
*3 Er wordt hier uitgegaan van een bezinkbak, geen bezinkvijver. Zie Figuur 23 voor een voorbeeld van
een bezinkbak. Zie figuur 26 voor een voorbeeld van een bezinkvijver.
*4 Er wordt hier uitgegaan van een helofytenfilter met daarin verschillende planten zoals, riet,
mattenbies, grote lisdodde en de pitrus (variatie van soorten). Zie figuur 27 en 28 als voorbeeld.
*5 Er wordt hier uitgegaan van extensieve vegetatieoverkappingen begroeid met sedum. Zie figuren 41
en 43 voor voorbeelden van extensieve, met sedum begroeide, vegetatieoverkappingen.
Tabel 5. Vergelijking verschillende toepassingen op verschillende categorieën duurzame parkeerplaats.
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Uitslag tabel
Het is belangrijk de tabel dusdanig te lezen dat er naar meer wordt gekeken dan alleen de totaal score
van de verschillende toepassingen. De tabel is dusdanig opgesteld dat er de mogelijkheid is alle
toepassingen te vergelijken. Niet alleen in de totaal score, maar ook per categorie. Zo kan er voor de
beste oplossing worden gezocht in specifieke situaties. Dit is belangrijk omdat de specifieke wensen en
eisen per parkeerplaats kunnen verschillen. Zo is er bijvoorbeeld de mogelijkheid om de helofytenfilter
en de bezinkbak met elkaar te vergelijken in alle categorieën, maar bijvoorbeeld ook de wadi en de
infiltratiekratten per categorie, zoals de bijdrage aan het groen en de biodiversiteit.
Echter moeten bij een parkeerplaats gericht op duurzaamheid de thema‟s waterhuishouding en
emissieopname (verbeteren lucht- en waterkwaliteit) de prioriteit behouden. Dit betekent dat de scores
binnen de categorieën 2, 3, 5 en 6 als iets belangrijker kunnen worden gezien. Alleen gericht op deze
categorieën valt op dat de scores over het algemeen gemiddeld hoger zouden uitvallen dan als alle
categorieën bij elkaar worden opgeteld. Het is ook niet meer dan logisch dat de extra toepassingen die
zorgen voor een betere waterhuishouding en de emissies verminderen nadelig kunnen zijn voor
bijvoorbeeld het overzicht op een parkeerplaats. Het uiteindelijke doel is een balans te vinden tussen
milieubewuste maatregelen zonder dat het in grote mate ten koste gaat van aandachtspunten zoals
sociale veiligheid of het algemene overzicht op een parkeerplaats. Over het algemeen kan er wel
geconcludeerd worden dat er soms concessies gedaan moeten worden. Vandaar ook de vele minpunten
in categorie 4 en 7.
Zoals eerder al aangegeven kan de combinatie van verschillende toepassingen de positieve effecten en
duurzaamheid vergroten. Zo kunnen de groene gevels, begroeid met klimplanten uitstekend worden
gecombineerd met de extensieve groene overkappingen. Ook kunnen zo eventuele nadelen van bepaalde
toepassingen teniet worden gedaan door een andere toepassingen om zo de balans te herstellen.
Er zal nu nog kort op de scores per categorie worden ingegaan om de eventuele verschillen te verklaren.
Dit wordt niet uitgebreid beschreven. Het is aan de lezer om te bepalen waar hij/zij de meeste waarde
aan hecht. Zoals eerder al aangegeven zijn de categorieën 2, 3, 5 en 6 het meest gericht op
duurzaamheid.
Categorie 1. Mooi, positieve beleving:
Alle mogelijke toepassingen scoren goed en redelijk gelijkmatig. Alleen de vegetatieoverkappingen
scoren iets lager vanwege de mogelijke fysieke en visuele hinder (staat in de weg). De overkapping kan
in sommige gevallen hinderlijk aanwezig zijn. De bezinkbak scoort slecht, dit omdat er veel hinder door
kan ontstaan, zowel fysiek, visueel (zwerfvuil in de bak) als ook stankoverlast vanwege stilstaand water.
Categorie 2. Groen, veel variatie planten:
Alle toepassingen scoren dik in de plus en dragen bij aan het groen en de biodiversiteit op de
parkeerplaats. Alleen de infiltratiekratten en bezinkbak scoren geen punten in deze categorie. Dit omdat
de vragen niet van toepassing zijn op deze vormen van waterhuishouding. Dit betekent echter wel dat ze
niet bijdragen aan het groen (ook al zijn ze daar niet voor bedoeld).
Categorie 3. Voorkomen wateroverlast, goede waterhuishouding:
Alle toepassingen scoren in de plus. Alleen de groene gevels in combinatie met klimplanten scoren in de
min. Dit omdat groene gevels het regenwater kunnen tegenhouden als het bijvoorbeeld naar een wadi
wilt stromen. Groene gevels kunnen in sommige gevallen dus de waterhuishouding op een parkeerplaats
iets verslechteren. Dit kan bijvoorbeeld worden tegengegaan door vegetatieoverkappingen op de groene
gevels te plaatsen. Vegetatieoverkappingen hebben een uitstekende waterbergende functie.
Categorie 4. Overzichtelijk, duidelijk, netjes (gestructureerd):
Een gevarieerde uitslag in deze categorie. Infiltratiekratten scoren het hoogst omdat deze niet zorgen
voor minder overzicht op de parkeerplaats en daarmee ook zorgen voor behoud van duidelijkheid en
netheid op de parkeerplaats. Verder scoren de meeste toepassingen licht in de min vanwege de
vermindering van het algehele overzicht die deze toepassingen met zich mee kunnen brengen.
Categorie 5. Verkoeling:
Elke toepassing die enigszins voor verkoeling kan zorgen scoort in de plus. Alleen infiltratiekratten doen
dit niet omdat deze onder de grond worden geplaatst en niet kunnen bijdragen aan de verkoeling. De
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meeste verkoelende aspecten zijn te vinden bij vegetatieoverkappingen. Dit vanwege het grote
schaduwoppervlak dat het creëert maar ook door de grote mate van verdamping van water uit de sedum
begroeiing.
Categorie 6. Verminderen emissies en effect:
Alle toepassingen scoren positief op het gebied van emissies. Dat betekend dat ze allemaal bijdragen aan
het verbeteren van de lucht- of waterkwaliteit. Wadi‟s (met daarin bomen) en helofytenfilters doen zelfs
beide.
Categorie 7. Sociale- en verkeersveiligheid:
De infiltratiekratten en de halfverharding scoren in de plus. Infiltratiekratten het meest. Dit omdat deze
niet zorgen voor een mindere sociale- of verkeersveiligheid. De andere toepassingen doen dit allemaal
wel. De vegetatieoverkapping scoort zeer slecht op het aspect sociale veiligheid. Dit omdat
vegetatieoverkappingen al snel een onveilig gevoel kunnen geven, zeker in het donker.
Categorie 8. Functionaliteit, toegankelijkheid:
Wat opvalt in deze categorie is dat de bezinkbak en de helofytenfilter als enige negatief scoren. Dit houdt
in dat er heel doelbewust gekozen moet worden voor één van deze toepassingen omdat het ten koste
kan gaan van andere functies. Met name het overzicht en veiligheid, maar ook ruimtegebruik. Een
helofytenfilter kan een zeer goede optie zijn op een parkeerplaats, maar er moet rekening worden
gehouden met eventuele nadelen. Vandaar dat de algemene functionaliteit wat lager scoort.
Categorie 9. Vernieuwing, creativiteit:
Wat opvalt is dat alle toepassingen (behalve infiltratiekratten) wel kunnen zorgen voor een vernieuwend
aspect op de parkeerplaats. Met name de groene gevels en klimplanten samen met
vegetatieoverkappingen bieden veel mogelijkheden tot creativiteit. Zo kunnen er bijvoorbeeld draden
tussen de overkappingen worden gespannen met daaraan verschillende slingerplanten. Dit zorgt voor
een speels en mooi effect.

7.3-Beschrijving optimale duurzame parkeerplaats
Hier volgt een algemene beschrijving van de optimale duurzame parkeerplaats zonder belemmerende
factoren. Zoals eerder al genoemd kan niet elke toepassing altijd op elke parkeerplaats worden gebruikt.
De parkeerplaats oogt vriendelijk. Er is veel groen aanwezig maar desondanks is het geheel
overzichtelijk en voelt ruim aan.
Het groen op de parkeerplaats wordt onder andere gevormd door de aanwezige bomen geselecteerd uit
tabel 2 (zie H6.3.4). Dit zijn de Noorse esdoorn, de Gewone esdoorn, de Witte paardenkastanje, de
Tamme kastanje, de Amerikaanse es, Gewone es en de Amerikaanse linde.
Er zijn extensieve, met sedum begroeide, vegetatieoverkappingen aanwezig. Deze zijn gecombineerd
met groene gevels en klimplanten. De klimplanten die gebruikt worden zijn geselecteerd uit tabel 3 (zie
H6.4.5). Dit zijn de Chinese bruidsluier, de klimop en de Wilde wingerd. Als er meerdere klimplanten
worden gebruikt is het aan te raden in ieder geval de klimop te gebruiken. Zowel sedum als klimop is
namelijk wintergroen. Hierdoor gaat de emissieopname (en voor sedum ook de waterberging) het gehele
jaar door. Ook zorgt dit voor een positieve beleving in de winter. De vegetatieoverkappingen bedekken
niet de gehele auto, maar slechts een gedeelte. Ongeveer de helft tot drie kwart. Zo is er
schaduwwerking maar blijft het gevoel van overzicht en daarmee de veiligheid gewaarborgd (sociale
veiligheid).
De voorkeur gaat uit naar een combinatie van aspecten waardoor er een maximale schaduwvorming
ontstaat zonder dat het „groene tunnel‟ effect ontstaat (zie H4.5.1.1) en zonder dat de sociale- en
verkeersveiligheid hier onder te lijden heeft.
Er is zo min mogelijk verhard oppervlak aanwezig op de parkeerplaats. De voorkeur gaat uit naar een
halfverharding door middel van splitplaten. Deze zijn opgevuld met geel grind en steken mooi af tegen
het groen in de achtergrond (er kan ook gekozen worden voor grind in allerlei grijstinten). Het grind,
aanwezig in de (na het opvullen met grind, niet meer zichtbare) splitplaten zorgt voor een stabiel
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oppervlak en prettig rijcomfort. Ook vergt deze vorm van halfverharding geen onderhoud. Het zijn de
splitplaten die een grote mate van stabiliteit brengen, niet het grind zelf.
Als het nodig is nog meer waterberging toe te passen, naast de vegetatieoverkappingen en
halfverharding, dan kan men een wadi plaatsen. Een wadi kan langs de rand of in het midden van de
parkeerplaats worden aangelegd. Een wadi draagt bij aan de natuur en aan de emissieopname (door de
bomen aanwezig in de wadi). Het lijkt er echter op dat de combinatie van een wadi met de
halfverharding splitplaten gevuld met grind niet optimaal is. Dit omdat het grind een dusdanige
infiltratiecapaciteit heeft dat het regenwater niet naar de wadi kan stromen. De wadi benut in dat geval
niet de maximale capaciteit. Een wadi benut zijn volle capaciteit daarom eerder als er geen
halfverhardingen worden gebruikt. Bij het gebruik van halfverhardingen zijn infiltratiekratten een betere
optie voor optimaal rendement. Ook zorgen infiltratiekratten voor meer vrije ruimte voor parkeervakken.
Als er ruimte beschikbaar is, dan is het kiezen voor een extra reinigend element aan de
waterhuishouding een plus. De keuze gaat dan uit naar een helofytenfilter met daarin verschillende
planten. Deze is mooi, draagt bij aan de natuur, vergroot de biodiversiteit en reinigt zowel emissies uit
de lucht als het water.
Er staan geen hoge bomen in het gezichtsveld van de bestuurder (op kruisingen en bochten) zodat de
verkeersveiligheid gewaarborgd wordt. De indeling is overzichtelijk, gestructureerd en logisch.
Alle aspecten op de parkeerplaats zorgen er samen voor dat er voldoende waterberging is en dat de
lucht- en waterkwaliteit wordt verbeterd.

7.4-Beeldschetsen parkeerplaats
In deze paragraaf zullen er een aantal beeldschetsen getoond worden. Deze kunnen als inspiratie dienen
voor de parkeerplaats. Deze beeldschetsen geven niet zo zeer de perfecte oplossing weer maar zijn meer
een manier om aan te tonen wat er mogelijk is en hoe verschillende mogelijkheden (zoals
vegetatieoverkappingen) kunnen worden toegepast. De bedoeling is dat de lezer zelf beter ideeën en
oplossingen voor zich kan zien na het lezen van deze rapportage en het zien van de beeldschetsen.
De eerste vier beeldschetsen zijn een bovenaanzicht (plattegrond), van mogelijke parkeerplaatsen. Deze
kunnen helpen om ideeën en inspiratie op te doen op het gebied van ruimtelijke indeling.
De volgende legenda (zie Fig. 46) kan gebruikt worden bij alle beeldschetsen:

Figuur 46. De legenda te gebruiken bij alle beeldschetsen.
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De eerste beeldschets (zie fig. 47) is een bovenaanzicht van een parkeerplaats gericht op zeer veel
groen. Er zijn grote en middelgrote bomen aanwezig, twee helofytenfilters en boven de middelste rij
parkeerplaatsen ligt een vegetatieoverkapping met groene gevels als steunpilaren.

Figuur 47. Een bovenaanzicht van een mogelijke duurzame parkeerplaats compleet met
bomen, vegetatieoverkappingen (incl. groene gevels) en helofytenfilters.
Op deze parkeerplaats is de belevingswaarde van de natuur waarschijnlijk hoog en is er sprake van veel
verkoeling, zowel door verdamping als door middel van schaduw. Een groot gedeelte van de
parkeerplaatsen valt onder de schaduw van bomen of vegetatieoverkappingen.
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De tweede beeldschets (zie Fig. 48) is een bovenaanzicht van een parkeerplaats gericht op grote bomen.
Dit is een mogelijke opzet voor een parkeerplaats waarbij alleen bomen als groene toepassing worden
gebruikt.

Figuur 48. Een bovenaanzicht van een mogelijke duurzame parkeerplaats ingericht met
grote bomen.
Deze parkeerplaats heeft veel in schaduw gelegen parkeerplekken vanwege de grote bomen. Ook is er
bij een dusdanige plaatsing van bomen geen last van eventuele vermindering van het overzicht.
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In de derde beeldschets (Fig. 49) is een bovenaanzicht van een mogelijke parkeerplaats te zien, geheel
ingericht met vegetatieoverkappingen.

Figuur 49. Een bovenaanzicht van een mogelijke duurzame parkeerplaats met als
voornaamste groene toepassing vegetatieoverkappingen.

Deze parkeerplaats heeft zeer veel schaduwwerking op de parkeerplekken vanwege de
vegetatieoverkappingen. Nadeel kan zijn dat de vegetatieoverkappingen (bij voorkeur gecombineerd met
groene gevels) de verkeers- en sociale veiligheid verminderen. Dit omdat er minder overzicht op de
parkeerplaats kan zijn. Belangrijk voordeel is dat er in principe weinig verandert aan het groen en de
parkeerplaats grotendeels dezelfde uitstraling behoudt gedurende het hele jaar. Dit omdat sedum op de
vegetatieoverkappingen en de klimplanten op de groene gevels (mits er klimop wordt gebruikt) het
gehele jaar groen zijn.
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De vierde beeldschets (zie Fig. 50) , de laatste van de reeks bovenaanzichten geeft het bovenaanzicht
weer van een mogelijke duurzame parkeerplaats ingericht met grote en zeer grote bomen. Een
helofytenfilter in het midden en vegetatieoverkappingen langs de buitenranden van de parkeerplaats.
Alle vegetatieoverkappingen kunnen worden toegepast in combinatie met groene gevels.

Figuur 50. Een bovenaanzicht van een mogelijke duurzame parkeerplaats ingericht met
(zeer) grote bomen, een helofytenfilter en vegetatieoverkappingen.
Deze parkeerplaats combineert veel toepassingen. De extensieve vegetatieoverkappingen bedekken de
buitenste randen van de parkeerplaats. „Binnenin‟ staan bomen met in het middelpunt van de
parkeerplaats een helofytenfilter. Er is hierdoor zeer veel schaduw op de parkeerplaats en het overzicht
blijft behouden. De helofytenfilter zorgt voor een extra natuurlijke en rustige uitstraling.
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8-Optimale situatie duurzame parkeerplaats regio Boskoop
In dit hoofdstuk zal de optimale situatie voor een duurzame parkeerplaats gericht op de regio Boskoop
worden beschreven. Dit betekent dat er wordt gekeken naar alle aspecten van de thema‟s emissie,
waterhuishouding en juiste keuze groen en welke verschillende opties het beste kunnen worden
toegepast in de omgeving van Boskoop. Er zal in dit hoofdstuk rekening worden gehouden met
plaatselijke factoren zoals ondergrond en grondwaterstand.
Er wordt speciaal aandacht besteed aan de regio Boskoop omdat stichting sortimentstuin 'Harry van de
Laar' daar gevestigd is. De opdrachtgever voor deze rapportage. Het doel is, wanneer mogelijk, een
duurzame parkeerplaats aan te leggen op het terrein van deze stichting.

8.1-Factoren van belang regio Boskoop
Bij het geven van een advies met betrekking tot een duurzame parkeerplaats in de regio Boskoop moet
er met een aantal factoren rekening worden gehouden. Ten eerste wordt er gelet op fysische
omstandigheden zoals soort ondergrond en de grondwaterstand. Dit kan namelijk van grote invloed zijn
op een aantal toepassingen die op de parkeerplaats mogelijk zijn. Ook is er globaal gekeken naar kosten
en het ruimtegebruik zodat er een realistischer advies ontstaat met betrekking tot de parkeerplaats in de
regio Boskoop.
8.1.1-Ondergrond
Het soort ondergrond en de eigenschappen daarvan zijn belangrijk voor een parkeerplaats. De
ondergrond zorgt voor stabiliteit en houvast. bij een zeer zachte ondergrond kunnen er problemen
ontstaan met de houvast van bijvoorbeeld bomen waardoor deze sneller scheef kunnen zakken of om
kunnen waaien. Ook groene gevels en de eventuele steunpilaren van vegetatieoverkappingen kunnen
verzakken in een zachte bodem. Verder kan een slechte bodem zorgen voor dichtgeslagen grond waar
plassen op blijven staan na een regenbui. Ook kan grond in slechte conditie in de zomer scheuren
waardoor er vermindering van stabiliteit optreedt. Het is daarom belangrijk te weten op welke
ondergrond een parkeerplaats wordt aangelegd.
Bron: http://www.terricola.nl/
In Boskoop is nog in grote mate veengrond te vinden en daar moet rekening mee worden gehouden bij
het aanleggen van de parkeerplaats. In figuur 51 zijn de verschillende grondsoorten te zien zoals ze
voorkomen binnen Nederland. Te zien is dat Boskoop en omgeving op veen is gebouwd.

Figuur 51. De verschillende grondsoorten in Nederland. De regio Boskoop (zwart omcirkeld)
heeft te maken met veengrond.
Bron: http://www.fruitbomen.net
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8.1.1.1-Nadelen van veengrond
Er zijn een aantal problemen die vaak ontstaan wanneer er gebouwd is op veengrond. Eén van die
problemen is het dalen van de bodem (ook wel bodemverzakking of subsidentie genoemd). Langzaam
maar zeker klinkt de veenbodem in. Hierdoor kunnen er verzakkingen ontstaan en daalt de bodem ten
opzichte van het Normaal Amsterdams Peil (N.A.P.).
In veengebieden die niet onder water staan komt oxidatie voor. Simpel gezegd is dit het inklinken van
veen omdat het in contact komt met zuurstof. Bij de huidige praktijken van ontwatering in veengebieden
is er zo'n daling tot 100cm per eeuw te verwachten. Hoe lang deze daling doorgaat is afhankelijk van de
dikte van de veenlaag. In Zuid-Holland is dit gemiddeld vele meters. (Schothorst, 1992).
Bron: http://www.helpdeskwater.nl/
In Figuur 52 is de verwachte bodemverzakking te zien tot aan het jaar 2050. De regio Boskoop kan wel
10 tot plaatselijk 40 cm verzakken in de komende 40 jaar.

Figuur 52. De te verwachte bodemverzakking tot aan het jaar 2050. De regio Boskoop
(zwart omcirkeld) kan in de komende 40 jaar wel 10 tot 40cm verzakken.
Bron: http://www.helpdeskwater.nl/

71

Een ander gevolg van inklinking van veen door oxidatie (naast de grotere instabiliteit) is de relatieve
stijging van het grondwater. Het gevolg hiervan is dat de grondwaterspiegel naar verhouding hoger
wordt. Als de bodem daalt, maar de grondwaterspiegel blijft gelijk komt het grondwater dichter aan het
oppervlak. Dit staat gelijk aan een grondwaterstijging ten opzichte van het oppervlak. Zie figuur 53 voor
verdere uitleg.

Figuur 53. Vanwege het inklinken van veen komt het grondwater dichterbij aan het
oppervlak. Dit zorgt voor een relatieve grondwaterstijging, hetgeen voor problemen en
complicaties kan zorgen.
Meer over de grondwaterstand in de regio Boskoop en de mogelijke gevolgen hiervan in de paragraaf
even verderop in de rapportage (zie H8.1.2).
8.1.1.2-Voordelen van veengrond
Veengrond brengt echter ook voordelen met zich mee. Veengrond absorbeert veel vocht en houdt zeer
veel water vast. Hierdoor hebben planten minder snel last van droogte omdat ze over het algemeen in
een vochtige bodem staan (wel moet de plant bestand zijn tegen grote hoeveelheden water).
Veengrond blijft lang nat en koud, hierdoor ontwikkelt de vegetatie zich iets later in het seizoen dan op
andere grondsoorten. Dit kan als nadeel worden gezien, maar op een parkeerplaats is dit minder erg
omdat bomen hier in principe weinig last van hebben. Het zijn de vroegbloeiende bloemen die hier het
meest last van hebben. Het lang nat en koud blijven van de bodem kan ook als voordeel worden gezien.
In lange warme en droge periodes heeft de veengrond een grote buffer aan water en warmt veel minder
snel op dan bijvoorbeeld een zandgrond. De planten in de veengrond zijn hierdoor minder kwetsbaar in
warme, droge periodes.
Bron: http://www.neerlandstuin.nl

8.1.2-Grondwaterstand
Een andere belangrijke (plaatselijke) factor waarop gelet moet worden bij de aanleg van een
parkeerplaats is de grondwaterstand. De grondwaterstand is in de regio Boskoop erg hoog en kan
daardoor voor extra complicaties zorgen. Het is daarom van belang de grondwaterstand mee te nemen in
het keuzeproces over hoe en welke toepassingen op de parkeerplaats te gebruiken.
De grondwaterstand in de regio Boskoop fluctueert en kan in droge periodes uiteindelijk flink dalen, maar
kan ook tot wel minder dan een halve meter aan het oppervlak komen. In natte periodes is de
grondwaterstand daarom een belangrijke factor.
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Bron: STOWA Toetsing NHI 2.0 in de regio, samenvatting. Rapport 6, 2011 12.
Zie Figuur 54 voor de grondwaterstand in de regio Boskoop zoals die was in het zeer warme en droge
jaar 2003. De grondwaterstand staat aangegeven met de blauwe lijn. In een nat jaar is te verwachten
dat de grondwaterstand gemiddeld genomen hoger is dan deze lijn aangeeft. Te zien is dat het
grondwater in de regio Boskoop tot zeer dicht aan het oppervlak kan komen.

Figuur 54. De grondwaterstand in Boskoop (de blauwe lijn) zoals deze was gedurende
het zeer warme en droge jaar 2003. De grafiek geeft duidelijk aan dat het
grondwaterpeil fluctueert en onder bepaalde omstandigheden tot zeer dicht aan het
oppervlak kan komen.

Bron: STOWA Toetsing NHI 2.0 in de regio, samenvatting. Rapport 6, 2011 (zie voetnoot 12)

De grondwaterstanden kunnen binnen de regio lokaal iets verschillen, maar figuur 65 geeft een goede
indicatie over wat er mogelijk is en wat er te verwachten valt binnen de regio.
Een hoge grondwaterstand kan leiden tot instabiliteit van de bodem waardoor bomen, groene gevels of
vegetatieoverkappingen scheef kunnen zakken. Dit is niet gewenst omdat het zowel de effectiviteit van
de toepassingen vermindert als ook de uitstraling van de parkeerplaats. Ook kunnen funderingspalen,
van bijvoorbeeld de groene gevels, gaan rotten wanneer ze eens in de zoveel tijd droog komen te staan
in de bodem vanwege een fluctuerend grondwaterpeil.
Bron: http://www.funderingrotterdam.nl/
Verder kan een hoge grondwaterstand leiden tot het falen van verschillende waterbergingsmethodes.
Wadi‟s en infiltratiekratten functioneren niet optimaal bij een zeer hoge grondwaterstand.
Infiltratiekratten (zie H5.3.1) worden onder het bodemoppervlak geplaatst en bevorderen de natuurlijke
infiltratie van regenwater in de bodem. De kratten lopen vol met regenwater en voeren dit langzaam
weer af. Bij een te hoge grondwaterstand lopen de infiltratiekratten echter al gedeeltelijk of zelfs
helemaal vol (vanaf onder). Hierdoor wordt er geen regenwater meer opgeslagen en kan er
wateroverlast ontstaan. Bij infiltratiekratten wordt aangeraden in ieder geval 1 meter speling te hebben
tussen de kratten en het grondwater daaronder.
Bron: http://www.watertoets.be
12

Te vinden op de site:
http://www.stowa.nl/uploads/publicaties/STOWA%202011%2006%20A5%20LR4.pdf
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Wadi‟s (zie H5.3.2) hebben hetzelfde probleem. Normaal gesproken stroomt het regenwater naar de
wadi waarin het water zich verzamelt. Vervolgens vind er natuurlijke infiltratie plaats in de bodem.
Tijdens en na de regenbuien staat er daarom water in de wadi. Bij een te hoge grondwaterstand is er een
kans dat de wadi volloopt met grondwater in plaats van regenwater. Hierdoor vind er geen infiltratie van
regenwater meer plaats en verliest de wadi zijn functie waardoor er wateroverlast kan ontstaan.
Tot slot moeten de planten op de parkeerplaats tegen zeer veel water kunnen. Bij een hoge
grondwaterstand staan vooral de wortels van bomen constant in het water. Niet elke boom kan
hiertegen.

8.2-Belemmerende factoren regio Boskoop
Naast de ondergrond en de grondwaterstand zijn er nog twee belangrijke aspecten die moeten worden
meegenomen bij het advies voor de duurzame parkeerplaats in de regio Boskoop. Dit zijn ruimtegebruik
en algemene kosten.
8.2.1-Ruimtegebruik
Er is maar een beperkte ruimte beschikbaar voor de parkeerplaats in Boskoop. De exacte afmetingen zijn
niet bekend, maar duidelijk is wel dat er zorgvuldig met de beschikbare ruimte moet worden
omgesprongen. Dit houdt in dat niet zo maar alles kan worden toegepast, want er moet uiteraard ook
nog genoeg ruimte overblijven om genoeg parkeervakken aan te leggen.
Het is daarom belangrijk een balans te vinden tussen groene en duurzame toepassingen en het aantal
parkeervakken. Efficiënt ruimtegebruik is vereist.
In figuur 55 zijn meerdere beeldschetsen te zien (12). Deze beeldschetsen zijn allemaal gebaseerd op
dezelfde ruimte (zijn even groot) en geven het ruimtegebruik van verschillende toepassingen weer. De
beeldschetsen zijn getekend op papier met vakjes waarin een parkeervak 2 bij 3 vakjes groot is. Elke
beeldschets is gebaseerd op de ruimte waarin maximaal tien parkeervakken naast elkaar mogelijk zijn
(20 bij 3 vakjes). Op deze manier kan duidelijk worden aangegeven welke mogelijkheden er zijn op een
parkeerplaats en hoeveel ruimte (ofwel parkeervakken) dit kost.
De ruimte gebruikt in de beeldschetsen van figuur 55 is fictief en komt niet overeen met de werkelijke
situatie in Boskoop. Deze schetsen zijn puur bedoeld om een beeld te creëren over het ruimtegebruik
van verschillende toepassingen en mogelijke indelingen hiervan. Dit geeft een idee van het globale
ruimtegebruik van parkeervakken in combinatie met vegetatieoverkappingen (en groene gevels), bomen
en helofytenfilters.
Er zijn nog vele andere combinaties en indelingen mogelijk die niet zijn getekend.

De (fictieve) beschikbare ruimte geheel ingedeeld met parkeervakken. In dit geval is er ruimte voor tien
parkeervakken. Alle andere schetsen zijn gebaseerd op dezelfde beschikbare ruimte.
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De parkeervakken bedekt met een vegetatieoverkapping. Ook in dit geval passen er tien parkeervakken
binnen de beschikbare ruimte.

Dezelfde ruimte ingedeeld met om en om twee parkeervakken en een boom. Met deze indeling zijn er
acht parkeervakken mogelijk binnen de beschikbare ruimte .

De ruimte ingedeeld met aan beide zijde vier parkeervakken met in het midden een helofytenfilter. In dit
geval zijn er acht parkeervakken beschikbaar.

De ruimte ingedeeld met aan beide zijde vier parkeervakken met in het midden een grote boom. Er zijn
acht parkeervakken beschikbaar. Echter is er in dit geval zeer veel ruimte gegeven aan de boom, dit zou
minder kunnen.

Hier is de ruimte ook ingedeeld met aan beide zijde vier parkeervakken. De parkeervakken hebben een
vegetatieoverkapping en worden in het midden gescheiden door een helofytenfilter. Er zijn acht
parkeervakken beschikbaar.
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Parkeervakken en bomen om en om. Met deze indeling is er plaats voor zeven parkeervakken binnen de
beschikbare ruimte.

Hier is de ruimte ingedeeld met na elke twee parkeervakken een boom. Hier is echter meer ruimte
gegeven aan de bomen waardoor er maar ruimte is voor zeven parkeervakken in plaats van acht. Er zou
minder ruimte aan de bomen kunnen worden gegeven (1 vakje).

Hier is de ruimte ingedeeld met kleine en grote bomen. Er is veel ruimte aan de bomen gegeven daarom
zijn er zes parkeervakken mogelijk. Er zou minder ruimte aan de bomen kunnen worden gegeven (1
vakje).

Hier is de ruimte ingedeeld met twee bomen en een helofytenfilter. Er zijn zes parkeervakken mogelijk
binnen de beschikbare ruimte. Er zou minder ruimte aan de bomen kunnen worden gegeven (1 vakje).

Hier is de beschikbare ruimte ingedeeld met bomen en een helofytenfilter. De bomen zijn dicht op de
parkeervakken en de helofytenfilter geplaatst. Er is ruimte voor zes parkeervakken .
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Hier is de ruimte ook ingedeeld met bomen en een helofytenfilter maar de bomen krijgen de ruimte
waardoor er maar vier parkeervakken mogelijk zijn binnen de beschikbare ruimte .

Figuur 55. Verschillende (12) mogelijkheden om een ruimte op een parkeerplaats in te
delen. Hier gericht op parkeervakken, vegetatieoverkappingen, bomen en
helofytenfilters. Er zijn nog vele andere combinaties mogelijk.
Al deze beeldschetsen geven een indicatie over hoe de beschikbare ruimte kan worden ingedeeld en
hoeveel bepaalde groene toepassingen aan ruimte innemen.
Duidelijk is dat vegetatieoverkappingen (met groene gevels) geen extra ruimte innemen, bomen doen dit
wel maar in lichte mate en een helofytenfilter is een groot ruimtegebruiker.

8.2.2-Kosten
Net zoals de beschikbare ruimte is ook het budget niet oneindig. Hoeveel financiering er komt voor de
duurzame parkeerplaats of hoeveel kosten er totaal mogen worden gemaakt is niet bekend. Echter is het
wel zo dat er efficiënt met het besteedde geld moet worden omgesprongen. Geld kan immers maar één
keer worden uitgegeven.
Voor de duurzame parkeerplaats in Boskoop zal er dan ook globaal naar de kosten worden gekeken. Is
groene toepassing nummer 1 bijvoorbeeld 50 procent efficiënter dan groene toepassing nummer 2, maar
kost de toepassing nummer 1 tweemaal zo veel, zal er waarschijnlijk toch worden gekozen voor de
goedkopere variant. Er wordt dus niet exact, maar wel globaal rekening gehouden met de kosten. Dit om
een meer realistisch beeld te geven over wat er mogelijk is in de regio Boskoop.

8.3-Beschrijving duurzame parkeerplaats regio Boskoop
Er zal nu een beschrijving van de duurzame parkeerplaats Boskoop worden gegeven. Hierbij is met
zoveel mogelijk factoren rekening gehouden. Alle informatie tot nu toe gegeven in deze rapportage is
hiervoor gebruikt. Echter blijft er altijd ruimte voor interpretatie en eigen specifieke wensen en eisen
voor de parkeerplaats. De parkeerplaats die hier wordt beschreven moet daarom gelden als richtlijn.
De algemene adviezen gegeven in H7 „Optimale situatie duurzame parkeerplaats zonder belemmerende
factoren‟ moeten worden meegenomen. Alle adviezen daar gegeven gelden hier ook, mits dat
gerealiseerd kan worden in verband met plaatselijke factoren van belang in de regio Boskoop. Voor een
optimale beeldvorming kan het daarom raadzaam zijn met name H7.1, H7.3 en de tabel in H7.2
nogmaals te bekijken en te lezen.
De parkeerplaats, gericht op de regio Boskoop, heeft een vriendelijke, groene uitstraling en voelt ruim
aan.
Er is gebruik gemaakt van splitplaten als halfverharding. Deze zijn opgevuld met zandachtig (geel)
gekleurd grind. Hierdoor oogt de parkeerplaats het gehele jaar door netjes en steekt het groen mooi af
bij de gele kleur op de grond. Vanwege de splitplaten gevuld met grind vindt er infiltratie van regenwater
in de bodem plaats waardoor er geen plassen op de parkeerplaats ontstaan. Ook zorgen deze splitplaten
voor een prettig en stabiel rijcomfort. Het grind heeft vanwege de splitplaten geen ruimte te bewegen
waardoor er geen ophopingen van grind en een rommelig beeld ontstaan.
Er zijn geen parkeervakken gemarkeerd op het grind. Dit omdat de parkeerplaats niet heel groot is, er
een beter gevoel van ruimte ontstaat als er een zekere mate van vrijheid is bij het parkeren en er geen
grote aantallen auto's verwacht worden bij de sortimentstuin.
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Mocht dit in de praktijk toch niet helemaal goed uitpakken dan kunnen er kleine lijntjes op de groene
gevels gemarkeerd worden zodat duidelijk is waar de grenzen van het parkeervak lopen. Is dit ook niet
gewenst dan kan er gekozen worden voor de meer traditionele halfverhardingen zoals bijvoorbeeld
kunststofgrasstenen of betongrasstenen (zie H5.3.3). Deze bevorderen ook de infiltratie van regenwater
in de bodem en hierop kunnen wel makkelijk parkeervakken worden gemarkeerd. Deze halfverhardingen
vragen echter iets meer onderhoud dan splitplaten.
Er is gebruik gemaakt van vegetatieoverkappingen in combinatie met groene gevels. De groene gevels
zijn begroeid met klimop. Het betreft extensieve vegetatieoverkappingen die zijn begroeid met sedum
(zie Fig. 56). Door de combinatie van deze toepassingen met dit specifieke groen blijft de parkeerplaats
ook in de winter groen en heeft gedurende het hele jaar een vriendelijke uitstraling. De
vegetatieoverkapping zorgt voor veel schaduw hetgeen de parkeerplaats prettiger en duurzamer maakt
(zie H4). Om de sociale veiligheid te vergroten en het „groene tunnel‟ effect te voorkomen (zie H4.5.1.1)
mogen de auto‟s niet geheel bedekt worden door de overkapping. De overkapping bedekt de auto‟s
gedeeltelijk.

Figuur 56. De vegetatieoverkapping zoals die kan zijn in Boskoop. Groene gevels
begroeid met klimop en extensieve overkappingen begroeid met sedum zorgen voor
een wintergroene parkeerplaats. De overkapping mag de auto eigenlijk niet geheel
bedekken.
Ook zijn extensieve vegetatieoverkappingen een goede optie met het oog op de waterhuishouding. Dit
omdat infiltratiekratten en wadi‟s niet altijd goed kunnen functioneren bij een te hoge grondwaterstand
zoals die in de regio van Boskoop kan voorkomen (zie H8.1.2). Het plaatsen van wadi‟s en
infiltratiekratten is daarom te risicovol. De extensieve vegetatieoverkappingen samen met de
halfverharding hebben genoeg capaciteiten om lokale wateroverlast te voorkomen.
Naast de vegetatieoverkappingen, gecombineerd met groene gevels, wordt het groen op de
parkeerplaats gevormd door de aanwezige bomen geselecteerd uit tabel 2 (zie H6.3.4). Dit zijn de
Noorse esdoorn, de Gewone esdoorn, de Witte paardenkastanje, de Tamme kastanje, de Amerikaanse
es, Gewone es en de Amerikaanse linde. De bomen staan naast en achter de vegetatieoverkappingen.
Voor de variatie en biodiversiteit is het goed om meerdere soorten bomen te planten. Mits ze tegen een
hoge grondwaterstand kunnen (de Noorse esdoorn en de Gewone es bijvoorbeeld, kunnen hier minder
goed tegen).
Er is geen extra waterbergende functie aanwezig naast de extensieve vegetatieoverkapping en de
halfverharding. Dit omdat het waarschijnlijk qua waterberging niet vereist is en een dusdanige
toepassing veel ruimte kost. Wel zijn er in de regio rond Boskoop zeer veel slootjes. Als de parkeerplaats
naast of tegen een sloot aan ligt kan één van die slootjes worden veranderd in een helofytenfilter13 (zie
H5.4.2). Een helofytenfilter bevordert de natuur vanwege de grotere biodiversiteit. Ook bevordert dit de
emissieopname waardoor met name de waterkwaliteit wordt verbeterd en tot slot krijgt de parkeerplaats
13

Er is voor een helofytenfilter gekozen in plaats van een bezinkbak omdat de helofytenfilter over het
algemeen beter scoort. Zie H5.4.3 voor het verschil in zuiveringsrendement tussen de beide
toepassingen en tabel 5 in H7.2 voor andere algemene verschillen.
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een nog natuurlijkere en groenere uitstraling waardoor er een grotere positieve beleving ontstaat bij het
zien en gebruiken van de parkeerplaats. Ook een helofytenfilter draagt in de winter bij aan de
parkeerplaats.
Deze parkeerplaats is gericht op veel groen, prettig gebruik en een redelijk gelijkmatige uitstraling
gedurende het gehele jaar (wintergroen). Ook is er zeer weinig onderhoud nodig (met uitzondering van
de eventuele helofytenfilter) om deze parkeerplaats in optimale conditie te houden.
In Fig. 57 is een beeldschets te zien van het bovenaanzicht van de parkeerplaats zoals die zou kunnen
worden aangelegd in Boskoop. In dit figuur zijn geen parkeervakken aanwezig.

1=
2=
3=
4=

Helofytenfilter langs de rand van de parkeerplaats in de sloot.
Verschillende soorten bomen.
Halfverharding in de vorm van splitplaten opgevuld met grind. Er zijn geen parkeervakken aanwezig.
Extensieve vegetatieoverkapping begroeid met sedum, gecombineerd met groene gevels.

Figuur 57. Een bovenaanzicht van een parkeerplaats zoals die kan worden aangelegd in de
regio Boskoop. Er zijn veel bomen en er is een vegetatieoverkapping. Als halfverharding
zijn splitplaten gecombineerd met grind gebruikt. Er zijn geen parkeervakken .
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In Fig. 58 is een beeldschets te zien van dezelfde ruimte met dezelfde indeling zoals in figuur 57. Echter
is de halfverharding door middel van splitplaten gecombineerd met grind vervangen door een
halfverharding gecombineerd met gras en zijn er wel parkeervakken aanwezig. Dit geeft een totaal
andere uitstraling aan de parkeerplaats.

1=
2=
3=
4=

Helofytenfilter langs de rand van de parkeerplaats in de sloot.
Verschillende soorten bomen.
Halfverharding in de vorm van bijv. grasbetonstenen. Er zijn wel parkeervakken aanwezig.
Extensieve vegetatieoverkapping begroeid met sedum, gecombineerd met groene gevels.

Figuur 58. Een bovenaanzicht van een parkeerplaats zoals die zou kunnen worden
aangelegd in de regio Boskoop. Het betreft dezelfde ruimte en indeling als in Fig.57
behalve de halfverharding en de daarop aanwezige parkeervakken.
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9-Discussie
In dit hoofdstuk zullen er een aantal aspecten en hoofdstukken van de rapportage worden beschreven
die eventueel ook anders hadden gekund. De eigen onderzoeksresultaten zullen kort van commentaar
worden voorzien. Er zal worden aangegeven waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt en of er beperkingen
zijn bij de gegeven onderzoeksresultaten.
Indeling verslag
Er is bewust gekozen voor de volgorde, emissies, waterhuishouding en groen als het gaat om de
behandeling van de hoofdthema‟s van deze rapportage. Het is lastig een goede en logische indeling te
krijgen in een verslag met zo veel overlappingen tussen de verschillende thema‟s. Ook omdat er niet te
vaak dubbele informatie in de rapportage aanwezig mag zijn.
Er is gekozen om te beginnen met het hoofdthema emissies omdat de emissies kunnen worden
aangepakt door zowel een goede waterhuishouding als ook door groene maatregelen te treffen. Dit
omdat emissies zowel de lucht ingaan als ook de bodem en het (grond)water intrekken.
Vervolgens is er gekozen voor het hoofdthema waterhuishouding omdat het groen kan worden
afgestemd op de genomen waterhuishoudingmaatregelen. Het is daarom handig eerst de verschillende
opties van waterhuishouding te beschrijven alvorens de mogelijkheden voor op het gebied van groen
weer te geven.
Er is gekozen om de eindigen met het hoofdthema groen omdat groen een grote invloed heeft op de
andere twee thema‟s en er een grote mate van vrijheid en maatregelen te nemen zijn binnen het thema
groen. Deze mogelijkheden zijn beter uit te leggen nadat de andere thema‟s al zijn beschreven zodat er
meteen een concreet beeld ontstaat bij de lezer.
Tabellen voor keuze bomen en keuze klimplanten
Men zou het argument kunnen aanvoeren dat de tabellen, opgesteld om tot de juiste keuze bomen en
klimplanten te komen niet goed zijn uitgewerkt. De tabellen zijn opgemaakt om het kiezen tussen
specifieke soorten voor een duurzame parkeerplaats makkelijker te maken en zijn te vinden in het
hoofdstuk juiste keuze groen (H6). Echter zou gesteld kunnen worden dat deze tabellen niet geheel
waterdicht zijn. Niet alle aspecten beoordeeld in de tabel zijn namelijk wetenschappelijk onderbouwd en
daarom zou men kunnen veronderstellen dat de tabel te subjectief is opgesteld en daarmee niet
representatief genoeg is.
Hier zijn een aantal dingen over te vermelden. Het klopt inderdaad dat de aspecten beleving (in beide
tabellen), schaduw en onderhoud (in de tabel bomen) niet wetenschappelijk zijn onderbouwd en daarom
zijn deze scores erg afhankelijk van de interpretatie en zienswijze van de auteur.
De emissie waarden (zoals opname koolstofdioxide, fijnstof etc.) in de tabel zijn wel wetenschappelijk
vastgesteld. Beleving, schaduw en onderhoud zijn niet wetenschappelijk onderbouwd omdat er
simpelweg geen tijd was een methode te ontwikkelen en deze uit te werken voor alle 24 verschillende
bomen en alle 24 verschillende klimplanten. Dit omdat de bomen en de klimplanten samen maar twee
onderdelen zijn van het thema 'juiste keuze groen' en er meerdere thema's zijn verwerkt in het rapport.
Beperking van tijd is de reden dat de tabel niet verder waterdicht gemaakt kon worden dan die nu is.
Echter is er binnen de mogelijkheden veel aangedaan om zo objectief mogelijk te blijven. De auteur
heeft alle bomen op precies dezelfde manier vergeleken voor elk aspect (onderhoud, schaduw en
beleving) en bij de beleving is er ook nog een tweede persoon geweest die een score heeft gegeven. Tot
slot heeft ook een expert, Marco Hoffman (WO taxonomie) een score gegeven aan de factoren schaduw
en onderhoud. Hiermee is de score objectiever en telt de score beleving iets zwaarder mee. Hier is
bewust voor gekozen.
Verder is het ook aan de lezer zelf om te besluiten wat te doen met de informatie. De tabel is slechts een
richtlijn en kan helpen in het maken van keuzes. De best scorende boom of klimplant is niet perse in alle
gevallen ook de enigste goede, of beste, oplossing.

82

Maken van keuzes en geven advies (H7)
Men zou kunnen stellen dat het advies gegeven in hoofdstuk 7 niet altijd „hard‟ te maken is. Het is
inderdaad zo dat de conclusies die worden getrokken en de toepassingen die worden geadviseerd in
hoofdstuk 7 Optimale situatie duurzame parkeerplaats zonder belemmerende factoren niet altijd
waterdicht zijn. Hiermee wordt aangegeven dat niet voor elke parkeerplaats op verschillende locaties
dezelfde optimale situatie kan ontstaan. Elke parkeerplaats is anders (qua omvang, gebruikersintensiteit,
lokale omstandigheden zoals klimaat en grondwaterstand etc.). Ook zijn er niet altijd dezelfde financiële
middelen beschikbaar. De beschrijving van de meest optimale situatie beschrijft dan ook de meest
voorkomende situaties en logische conclusies. Dit hoeft echter niet bij elke parkeerplaats altijd in het
geheel overeen te komen. Het geeft echter wel een duidelijke indicatie en is daarmee een goede richtlijn.
grondigheid per thema
Als deze rapportage wordt gelezen per thema, en niet als geheel, zou men het argument kunnen
plaatsen dat het onderzoek niet diepgaand genoeg is en dat er nog veel meer mogelijkheden zijn die
uitgewerkt kunnen worden per thema. Echter is deze rapportage gericht op het samengaan van alle
thema‟s. Het draait om het geheel. Het is de combinatie van factoren die de parkeerplaats bijzonder en
duurzaam maakt. Alle factoren samen zorgen ook voor een groter effect.
Over elk thema apart zou een geheel eigen studie kunnen worden gemaakt over wat de mogelijkheden
zijn op het gebied van duurzame parkeerplaatsen. De kracht in deze rapportage ligt hem echter in het
feit dat alles gericht en gebaseerd is op een parkeerplaats. Getracht is het verslag niet te langdradig te
maken met een overdaad aan informatie. Het gaat erom de thema‟s allemaal te richten op een
parkeerplaats en zo een overkoepelend geheel te vormen. Het kan dus zijn dat er soms meer diepgaand
onderzoek naar een onderwerp nodig is alvorens de juiste conclusies te trekken. Ook dit kan weer
verschillen per parkeerplaats en lokale omstandigheden en bijbehorende eisen/wensen.
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10-Conclusie
Een duurzame parkeerplaats richt zijn pijlers op drie hoofdthema‟s, namelijk emissies, waterhuishouding
en juiste keuze groen en probeert een optimale balans te vinden tussen deze thema‟s met de lange
termijn in het achterhoofd. Dit houdt in dat er optimaal rendement behaald moet worden zonder dat dit
ten kosten gaat van de functionaliteit en het gebruikers gemak van de parkeerplaats.
Goed ingerichte duurzame parkeerplaatsen kunnen de uitstoot van emissies en het effect hiervan
verminderen. Het betreft hier emissies die vaak in „grote‟ hoeveelheden aanwezig zijn op een
parkeerplaats zoals koolstofdioxide (CO2), fijnstof (PM10), stikstofoxiden (NOx), ozon (O3), vluchtige
organische stoffen (VOS), zware metalen en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK). Zowel de
lokale lucht- als ook de waterkwaliteit wordt hierdoor verbeterd. Met name de verdampingsemissies van
auto‟s kunnen met de juiste maatregelen, zoals verkoelende effecten, flink worden teruggedrongen.
Ook hebben goed ingerichte duurzame parkeerplaatsen een goede waterhuishouding waardoor
plaatselijke wateroverlast en hinder wordt voorkomen. Er zijn verschillende toepassingen op het gebied
van waterhuishouding mogelijk op een parkeerplaats. Zoals verschillende halfverhardingen, wadi‟s,
infiltratiekratten, bezinkbakken en helofytenfilters. De twee laatstgenoemde reinigen in grote mate de
emissies in het water waardoor de lokale waterkwaliteit sterk verbetert.
Verschillende soorten groen verhogen de biodiversiteit op een parkeerplaats en kunnen bijdragen aan
zowel het verlagen van emissies als bijdragen aan een goede waterhuishouding. Groen is namelijk in
staat emissies in zich op te nemen. Ook zorgt groen voor verkoeling waardoor er minder
verdampingsemissies vrij komen. Verder is groen in „kleine‟ mate in staat water vast te houden. Tot slot
verhoogt groen de natuurbeleving op een parkeerplaats en ontstaat er een vriendelijke en prettige
uitstraling/sfeer.
Voorkomen moet worden dat maatregelen ten gunste van deze drie hoofdthema‟s de verkeers- en
sociale veiligheid verminderen of de parkeerplaats minder prettig maken in het gebruik.
Het is zeer moeilijk, zo niet onmogelijk om de ideale duurzame parkeerplaats te omschrijven. Dit omdat
er altijd specifieke eisen en wensen aan een parkeerplaats gekoppeld zijn. Daarboven op komen de
plaatselijke factoren, zoals gebruikersintensiteit, beschikbare ruimte, beschikbare financiering, soort
ondergrond en grondwaterstand. Deze factoren kunnen zeer veel invloed hebben. Er kunnen wel
duidelijke richtlijnen aan een parkeerplaats worden gesteld. Met de volgende uitgangspunten moet
rekening worden gehouden als het gaat om een duurzame parkeerplaats. Deze uitgangspunten staan in
willekeurige volgorde.
-Mooi, positieve beleving (goede sfeer, minimale hinder).
-Groen, veel aanwezigheid en variatie van planten (biodiversiteit).
-Voorkomen wateroverlast, goede waterhuishouding (visueel en fysiek niet hinderlijk aanwezig).
-Overzichtelijk, duidelijk, netjes (gestructureerde en logische indeling).
-Verkoeling (voorkomen hitte-eilanden).
-Verminderen uitstoot emissies en effect emissies (verbeteren lucht- en waterkwaliteit).
-Sociale en verkeersveiligheid (goed overzicht, routering en verlichting).
-Functionaliteit, toegankelijkheid (op een goede en prettige manier parkeren).
Globaal kan er dan ook worden geconcludeerd dat een duurzame parkeerplaats er als volgt uitziet:
Er zijn veel verschillende bomen aanwezig. De voorkeur gaat uit naar de Noorse esdoorn, de Gewone
esdoorn, de Witte paardenkastanje, de Tamme kastanje, de Amerikaanse es, Gewone es en de
Amerikaanse linde. Er zijn vegetatieoverkappingen aanwezig. Deze zijn bij voorkeur extensief en
begroeid met sedum. Verder zijn ze gecombineerd met groene gevels. De groene gevels op hun beurt
zijn begroeid met klimplanten waarbij de voorkeur uitgaat naar de Chinese bruidsluier, de Klimop of de
Wilde wingerd. Er is gebruik gemaakt van een halfverharding om de infiltratie van regenwater te
bevorderen. Verder is er gekozen voor een wadi‟s, infiltratiekratten, helofytenfilter, bezinkbak of een
combinatie van meerdere van deze toepassingen. Ondanks al deze toepassingen blijft het overzicht
behouden en staan er bijvoorbeeld geen bomen in het gezichtsveld van de bestuurder op onveilige
locaties. Een strategische plaatsing van toepassingen is daarom vereist.
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Bij de parkeerplaats in de regio Boskoop is er sprake van een zeer hoge grondwaterstand en een zeer
zachte bodem, namelijk veengrond. Daarom kan er op de parkeerplaats voor de regio Boskoop geen
gebruik worden gemaakt van wadi‟s en infiltratiekratten. Deze zouden namelijk al kunnen vollopen met
grondwater (ongeacht of het regent) waardoor de functie verloren gaat. Een goed alternatief is het
aanleggen van een helofytenfilter in een van de vele slootjes in de buurt. Belangrijk is wel dat het
waterschap hiervoor toestemming geeft.
Al deze toepassingen zijn geïntegreerd op de parkeerplaats en zijn effectief zonder hinderlijk aanwezig te
zijn. Gestreefd wordt naar het verminderen van de nadelen van het verkeer.
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11-Aanbevelingen
Deze rapportage is zeer breed opgesteld. Dat wil zeggen dat er veel aspecten zijn beschreven en
meegenomen in het keuzeproces om tot een advies te komen met betrekking tot een duurzame
parkeerplaats. Omdat dit rapport zoveel aspecten aanspreekt is er niet bij alle mogelijke toepassingen
diepgaand onderzoek gehouden. Deze rapportage geeft dan ook de mogelijkheden weer die er zijn om
een duurzame parkeerplaats te creëren, echter kan het zijn dat er vervolgonderzoek nodig is voor
bepaalde toepassingen. Dit heeft ook te maken met de lokale omstandigheden waarin de parkeerplaats
wordt aangelegd. Dit zijn niet alleen fysische omstandigheden, zoals grondwaterstand en ondergrond,
maar ook specifieke eisen of wensen die er aan een parkeerplaats worden gesteld. Dit kan per locatie en
parkeerplaats verschillen.
Deze rapportage is dan ook een leidraad die helpt in het maken van keuzes tussen toepassingen die een
parkeerplaats duurzamer maken. Onder bepaalde omstandigheden moet er vervolgonderzoek gedaan
worden om te kijken of bepaalde toepassingen ook gebruikt kunnen worden in de specifieke situatie van
dat project.
Eigenlijk is deze opdracht te breed om grondig onderzoek te doen naar alle maatregelen die op een
parkeerplaats kunnen worden getroffen. Er zou bijvoorbeeld apart onderzoek gedaan kunnen worden
naar emissieopnames en vermindering, waterhuishouding, of mooie en sfeervolle (eventueel
wintergroene) beplanting. Er zou zelfs een apart onderzoek gedaan kunnen worden naar bijvoorbeeld het
goed indelen van een parkeerplaats (logisch, gestructureerd, overzichtelijk, veilig) om zo min mogelijk
vervoerskilometers te krijgen. Ook zou er nog een geheel apart onderzoek kunnen worden gedaan naar
de toepassing van vegetatieoverkappingen, groene gevels en hang- en slingerplanten op een
parkeerplaats.
Alle genoemde onderwerpen zijn wel behandeld in de rapportage, maar omdat deze zo breed is
opgesteld is er niet voor elke toepassing de mogelijkheid geweest dit maximaal en tot de bodem te
onderzoeken.
Tot slot is het belangrijk te vermelden dat de rendementen in het verlagen van verdampingemissies en
effecten vanwege verkoeling zijn gebaseerd op resultaten behaald in een Amerikaans onderzoek met een
iets warmer klimaat dat we hebben hier in Nederland. Voor optimale conclusies zou er een soortgelijk
onderzoek in Nederland gestart kunnen worden waarin wordt aangegeven hoeveel schaduw een bepaalde
temperatuurverlaging teweeg brengt en hoeveel die temperatuurverlaging op haar beurt het percentage
verdampingsemissies verlaagt. Zo kan er concreet worden vastgesteld hoeveel verdampingsemissies er
verdwijnen bij een lagere omgevingstemperatuur.
Er kan gesteld worden dat:
-Er voor elk thema (en eventueel verschillende toepassingen per thema) vervolgonderzoek verricht kan
worden voor nog diepgaandere conclusies.
-Er dusdanige verschillen kunnen ontstaan per parkeerplaats en bijbehorende locatie (eisen, wensen,
gebruikers intensiteit, beschikbare ruimte, beschikbare financiële middelen, grondsoort, grondwaterstand
etc.) dat er per locatie onderzoek verricht moet worden naar de mogelijkheden.
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Bijlagen:
Bijlage 1: Uitleg aanwezige emissies op en rond een parkeerplaats
-Koolstofdioxide
Koolstofdioxide (CO2) is op zich geen schadelijke stof, maar te hoge concentraties zorgen voor het
zogenoemde broeikaseffect. CO2 komt vrij bij verbranding van organische stoffen zoals hout en
olieproducten. Daarnaast komt CO2 op een natuurlijke manier vrij als stofwisselingsproduct bij de
uitademing van mens en dier. Vooral vanwege de verbranding van aardolieproducten neemt de
concentratie van CO2 in de atmosfeer gestaag toe. De opwarming van de aarde wordt voor een groot
deel aan deze component toegeschreven. De gemiddelde uitstoot van CO2 per voertuigkilometer is in
Nederland echter sterk teruggelopen de laatste jaren.
Bron: http://www.compendiumvoordeleefomgeving.nl/
-Fijnstof
Fijnstof (PM10) is een verzamelnaam voor allerlei kleine deeltjes in de lucht: van zandkorrels
en roetdeeltjes tot stukjes afgesleten autoband of wegdek. Fijnstof kan ook ontstaan door reacties
tussen verschillende gassen in de lucht. PM staat voor “particulate matter” (de Engelse naam voor
fijnstof) en het getal geeft de diameter van de stofdeeltjes aan. PM10 zijn deeltjes met een doorsnede
van 10 micrometer (een duizendste millimeter). Een te hoge concentratie fijnstof is slecht voor de
gezondheid. Autogebruik brengt fijnstof in de atmosfeer en daarom kunnen er verhoogde fijnstof
concentraties voorkomen op grote parkeerplaatsen.
Bron: http://www.rivm.nl/
-Stikstofoxiden
Stikstofoxiden (NOx) is een verzamelnaam voor (tweedelige) verbindingen tussen zuurstof
en stikstof. De bekendste twee zijn stikstofdioxide (NO2) en stikstofmonoxide (NO) en een iets minder
bekende is distikstofoxide oftewel lachgas (N2O). In de lucht wordt NO samen met zuurstof omgezet in
NO2. Hoewel NO het meest gevormd wordt, zal in de lucht dus vooral NO2 voorkomen (Hoffman,
M.2009). Stikstofoxiden ontstaan wanneer brandstof verbrand wordt bij hoge temperatuur, zoals in
benzinemotoren. Gemotoriseerde voertuigen zijn in de geïndustrialiseerde landen de belangrijkste
bronnen. De aanwezigheid van stikstofoxiden heeft verschillende gevolgen voor de gezondheid en het
milieu.
Bron: http://www.knmi.nl/
-Ozon
Ozon (O3) is bij standaardtemperatuur en –druk een blauw gas. Ozon is erg bijtend en giftig en
het heeft een doordringende geur. De stof is erg instabiel en reageert gemakkelijk met veel andere
stoffen. Ozon ontstaat van nature hoog in de atmosfeer uit zuurstof onder invloed van elektrische
ontladingen (zoals tijdens onweer) en door ultraviolette straling. Op deze hoogte is ozon een zeer
gewenst gas, omdat het daar de schadelijke ultraviolette straling van de zon tegenhoudt (de ozonlaag).
Op leefniveau is ozon schadelijk voor mens, dier en plant (Hoffman, M.2009). Op leefniveau ontstaat
ozon door Uv-straling dat reageert met andere stoffen zoals stikstofoxyden, koolmonoxide of methaan.
Bron: http://www.compendiumvoordeleefomgeving.nl/
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-Vluchtige organische stoffen
Vluchtige Organische Stoffen (VOS) is een verzameling van koolwaterstofverbindingen die,
zoals de naam al suggereert, gemakkelijk verdampen. Ze komen vrij bij verdamping van
aardolieproducten en andere organische stoffen en
bij onvolledige verbranding. Voorbeelden
zijn benzine, verf, oplos- en schoonmaakmiddelen,
boenwas, cosmetica en nagellakremover.
Belangrijke bronnen van VOS zijn de aardolieindustrie, benzinestations, metaalindustrie,
verkeer, schildersbedrijven en huishoudens. In veel
gevallen wordt de uitstoot door menselijke
activiteiten veroorzaakt, vooral door het verkeer en
de chemische industrie. Vluchtige organische
stoffen kunnen echter ook van natuurlijke bronnen
afkomstig zijn. Verschillende soorten planten geven
dergelijke verbindingen af, bijvoorbeeld in de vorm
van harsen, etherische oliën en geurstoffen.
Vluchtige organische stoffen spelen een belangrijke
rol bij de vorming van ozon op leefniveau. Bij
zonnig en windstil weer leidt dit tot smog (zie
Fig.b1). Voorbeelden van VOS zijn benzeen en
formaldehyde (Hoffman, M.2009).

Figuur b1. Alle luchtverontreinigingen, zoals tot nu toe opgenoemd in deze bijlage, kunnen
ozon of fijnstof vormen. Onder bepaalde omstandigheden kan dit leiden tot smog. Smog
(vaak als een deken over steden hangend) is zeer schadelijk voor de gezondheid.
Bron: http://www.knowabouthealth.com/

-Zware metalen
Niet alle emissies gaan omhoog en beïnvloeden de luchtkwaliteit. Er zijn ook emissies die op of in de
bodem trekken. Deze emissies komen uiteindelijk in het grond- en/of oppervlaktewater terecht en
beïnvloeden de waterkwaliteit. Voorbeelden van zulke emissies zijn de zogenaamde zware metalen.
Voorbeelden hiervan zijn lood, cadmium, kwik en zink. Bij parkeerplaatsen komen zware metalen in de
bodem voor, via onder andere bandenslijtsel, remvoeringsslijtsel en wegdekslijtsel. Bandenslijtage zorgt
ervoor dat kleine deeltjes metaal in de bodem zakken. Verder gebeurd dit door remvoeringsslijtsel. De
remvoering slijt en remstof inclusief zware metaaldeeltjes komen vrij. Tot slot zitten er nog zware
metalen in het wegdekslijtsel. Bij het slijten van het wegdek komen minimale hoeveelheden zware
metaaldeeltjes vrij (Klein, J et al.2011).
-Polycyclische aromatische koolwaterstoffen
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen, kortweg PAK is een groep van honderden organische stoffen
opgebouwd uit twee of meer benzeenringen. PAK ontstaan bij onvolledige verbranding of verkoling van
diverse koolstof bevattende materialen. Daartoe behoren onder andere fossiele brandstoffen,
voedingsmiddelen en hout. PAK worden bijvoorbeeld gevormd bij de vergassing van kolen, bij het
aanbranden van eten of het verstoken van brandstof. De schadelijkste vormen van PAK zijn onder
andere neftaleen en benzopyreen en kunnen kanker veroorzaken. Ook in gelekte motorolie zit PAK dat
de bodem en eventueel het grondwater onder een parkeerplaats vervuild. (Klein, J et al.2011).
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Bijlage 2: Verschillende methoden en werkwijzen emissiefiltering planten
Een plant heeft verschillende methoden waarop het emissies uit de lucht kan filteren. Deze methoden
met uitleg

Figuur b2. De verschillende methoden waarop planten emissies opnemen uit de lucht.
Bron: Hoffman, M.H.A. 2009. Planten en Luchtkwaliteit. Dendraflora n.46.2009. blz.28.
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