
JOUW STRAAT KRIJGT GROENE PARKEERPLAATSEN 

Op dit moment werken we in Mede,  
Geerde en Erve aan een nieuwe inrichting. 
Een van de verbeterpunten is meer groen  
en het beter opvangen van regenwater. 
Hiermee maken we Waalwijk weerbaarder 
tegen het veranderende klimaat, oftewel 
klimaatbestendig. De combinatie van groen, 
waterberging en parkeren hebben we  
gevonden in ‘groene parkeerplaatsen met 
gras’.

HOE ZIEN GROENE PARKEERPLAATSEN 
ER UIT?
Groene parkeerplaatsen blijven parkeer-
plaatsen. Het zijn dus geen perfect groene 
gazonnetjes. De uitstraling is wisselend.  
In de zomer bij hitte en in de winter kan het 
er wat droog en dor uitzien. Dat herstelt zich 
vanzelf en het heeft verder geen invloed op 
de waterdoorlaatbaarheid.

HOE ZIT HET MET ONDERHOUD?
De groene parkeerplaatsen maaien we af  
en toe. En als het nodig is zaaien we bij. 
Afhankelijk van de weersomstandigheden 
bepalen we hoe vaak dit nodig is. Ook  
verwijderen we een paar keer per jaar het 
zwerfafval

WAAROM GROENE PARKEERPLAATSEN?
Het klimaat verandert. Dat merken we  
allemaal, ook in Waalwijk. Het wordt warmer 
en er zijn vaker extreme regenbuien. Dit 
heeft steeds meer gevolgen voor onze leef-
omgeving. De extremere weersomstandig- 
heden zorgen voor meer wateroverlast 
tijdens hevige buien en meer droogte bij 
langdurige hitte.

Groene parkeerplaatsen zijn een goede 
oplossing om onze leefomgeving klimaat-
bestendiger te maken. Naast dat het een 
groener straatbeeld geeft, heeft het vooral 
voordelen voor de waterdoorlaatbaarheid. 
Het regenwater kan zo goed in de grond 
wegzakken. En zo is er minder wateroverlast 
op straat bij extreme buien. Ook wordt het 
grondwaterpeil aangevuld wat de gevolgen 
van droogte vermindert.



WIST JE DAT…
…jouw straat een van de eerste woonstraten in Waalwijk is die groene parkeerplaatsen krijgt? 
Na een succesvolle test op het parkeerterrein aan de Taxandriaweg breiden we uit en leggen 
dit jaar in een aantal woonstraten groene parkeerplaatsen aan. 

DEEL JOUW ERVARINGEN
Met de uitbreiding van groene parkeerplaatsen 
in een aantal woonstraten doen we nog meer 
ervaring op. Ook van jou horen we graag hoe de 
parkeerplaatsen bevallen. Komend jaar sturen we 
je daarom regelmatig een enquête. Mocht je zelf al 
iets willen melden? Stuur ons dan een bericht per 
e-mail: groeneparkeerplaatsen@waalwijk.nl

• Was je jouw auto het liefst 
met de hand voor de deur? 
Gebruik dan geen sop of kies 
een biologisch afbreekbaar 
autowasmiddel. Zo voorkom je 
dat de schone grond vervuilt. 
Je kunt je auto ook zelf wassen 
bij een wasbox of wasstraat. 
Daar wordt het afvalwater vaak 
hergebruikt of netjes naar de 
waterzuivering afgevoerd. 

• Zet bouwcontainers die lang 
moeten staan niet op de groene 
parkeerplaatsen. Onvoldoende 
water en licht beschadigt het 
gras.

NK TEGELWIPPEN
Waalwijk doet mee aan het NK tegelwippen. 
Een strijd tussen ruim 100 gemeentes met als 
doel om zoveel mogelijk tegels te verruilen voor 
groen. Door het aanleggen van groene parkeer-
plaatsen in Mede, Geerde, Erve wippen we weer 
heel wat tegels. Uiteraard geven wij deze op. 
Maar ook jouw gewipte tegels uit de tuin kun je 
opgeven. Deze worden ook bij de tegelteller van 
onze gemeente opgeteld. Dat kan hier:  
nk-tegelwippen.nl/meedoen. Wie weet winnen 
wij wel de Gouden schep of jij als inwoner de 
Publiekswipper award en een mooi prijspakket.

TIPS


