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Parkeerterrein Walburg is straks bestand tegen extreme regenbuien

Wie zegt dat het parkeerterrein van het Zwijndrechtse winkelcentrum Walburg zijn beste tijd heeft 
gehad, zit er niet ver naast. ,,Het ligt er al vijf jaar in blessuretijd bij’’, zegt wethouder Jacqueline van 
Dongen. Het komende anderhalf jaar wordt het voor 5,5 miljoen euro compleet gerenoveerd. De klus is 
deze week begonnen.
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Bij het miljoenenproject wordt zwaar rekening gehouden met het veranderende klimaat. Om te zorgen dat voortaan 
geen wateroverlast ontstaat bij forse regenbuien zoals die steeds vaker voorkomen wordt bijvoorbeeld gebruik 
gemaakt van zogeheten waterdoorlatende bestrating. Dat houdt in dat stenen niet klem tegen elkaar aan liggen, maar 
dat er altijd een kier overblijft waardoor hemelwater makkelijk afgevoerd kan worden.

Parkeerdek bij winkelcentrum Walburg wordt gesloopt en nu al gemist

Een ander novum voor Zwijndrecht is dat onder het straatwerk een waterbergende ‘bak’ met puin wordt gemaakt. In 
die bak is door de vele holle ruimtes tussen het puin veel ruimte voor opslag en afvoer van hemelwater.

Als het hard regent, dan stroomt het water daarin. Gevolg is naar verwachting dat er geen plassen blijven staan. ,,Dat 
moet als het ware als een spons gaan werken’’, zegt Jasper Putter van De Kuiper Infrabouw, die het werk uitvoert.

Diesel

Dat puin komt van het huidige parkeerterrein. De huidige bestrating wordt verwijderd, vergruisd en daarna dus 
opnieuw gebruikt. Om de uitstoot van CO2, stikstof, fijnstof en diesel door vrachtwagens zoveel mogelijk te beperken 
wordt de verwijderde bestrating tijdelijk opgeslagen op een plek, die maar tien kilometer van Zwijndrecht af ligt.

Dat maakt behoorlijk wat verschil, zegt wethouder Jacqueline van Dongen (duurzaamheid). ,,Het scheelt heel veel 
kilometers, die minder afgelegd hoeven te worden. We hebben het over twaalf ton CO2 en 3700 liter diesel minder in 
anderhalf jaar tijd. Dat is 18 jaar ademhalen voor één persoon.
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Walburg is een ‘hitte-eiland’, zegt Van Dongen. ,,Heel veel stenen, weinig groen. Als de temperatuur in de zomer 
oploopt is het hier heel snel heel heet. Met dit ontwerp hopen we daar verandering in te brengen. Er komen niet alleen 
meer bomen, maar die krijgen ook de ruimte om te kunnen groeien. Elke boom krijgt de ruimte van twee 
parkeerplaatsen. Grote bomen verkoelen. En het is nog leuker om te zien ook.’’

Er wordt bovendien gekozen voor bomen die meer fijnstof kunnen opnemen. Daarnaast is gekozen voor lichte 
bestrating, zodat die de hitte afstoten in plaats van aantrekken. Het aantal parkeerplaatsen blijft praktisch gelijk. Om 
dat tijdens het werk te bewerkstelligen zijn deze week al 69 tijdelijke vakken aangelegd en binnenkort volgen er nog 
26.

Trots

De klus is in delen opgeknipt, zodat altijd geparkeerd kan worden. Van Dongen: ,,Ik ben er trots op dat de 
gemeenteraad ervoor gekozen om dit project op deze manier klimaatadaptief aan te pakken. Het wordt niet alleen een 
mooi, maar ook heel duurzaam parkeerterrein.’’

Met de telefoon-app Walburg knapt op kan de voortgang gevolgd worden. Er komt ook een fietsenstalling mét 
openbaar toilet.

https://www.ad.nl/dordrecht/parkeerterrein-walburg-is-straks-bestand-tegen-extreme-regenbuien~acca2c2d/161870419/

	Parkeerterrein Walburg is straks bestand tegen extreme regenbuien
	Parkeerdek bij winkelcentrum Walburg wordt gesloopt en nu al gemist
	Diesel
	Trots


