
Parkeervakken Sparrenburg; uitgevoerd in half-verharding. 
 
Vraagstelling; 

Wat zijn de financiele consequenties als de aanwezige half-verharde parkeervakken omgezet gaan 

worden in een gesloten of semi-open verharding? 

 

Hoeveelheden half-verharding; 

Verdeling naar buurt; 

 

opp 
parkeervak 

Brabanthoeven  
Meierijhoeven  
Peelhoeven 265 

Kempenhoeven  
Buskeshoeven 1130 

Vliertjeshoeven 15 

Sluiskeshoeven 710 

Eikakkerhoeven 370 

Maaslandhoeven 35 

Sparrenhoeven 310 
Deken Van 
Roestellaan  
T.m. Kortenhorstlaan  

 2835 

  

  

 
 

Soorten verharding; 

Het omzetten van de half-verharde parkeervakken hebben we doorgerekend met 2 soortenverharding; 

o Volledig gesloten verharding 

o Een semi open verharding. 

 

Peelhoeven; 265; 
9%

Buskeshoeven; 
1130; 40%

Vliertjeshoeven; 15; 
1%

Sluiskeshoeven; 
710; 25%

Eikakkerhoeven; 
370; 13%

Maaslandhoeven; 
35; 1%

Sparrenhoeven; 
310; 11%

opp parkeervak

Brabanthoeven Meierijhoeven Peelhoeven

Kempenhoeven Buskeshoeven Vliertjeshoeven

Sluiskeshoeven Eikakkerhoeven Maaslandhoeven

Sparrenhoeven Deken Van Roestellaan T.m. Kortenhorstlaan



Gesloten verharding betekent dat het water afgevoerd dient te worden via straatkolken waarbij we het 

water niet afvoeren via de riolering maar moeten houden in het gebied. Het regenwater zal of via 

Wadi’s of via infiltratie kolken weer terug het gebied in gehouden dienen te worden. Iedere oplossing 

moet doorgesproken worden met de waterspecialisten en zal per situatie bekeken dienen te worden. 

 

Daarbij moeten we ook zeker kijken naar de relatie verharding c.q. boomwortels. De kans op 

wortelopdruk is bij gesloten verharding groter als bij een semi open verharding. Gezien de aantallen 

bomen welke in Sparrenburg aanwezig zijn is dit een belangrijk punt wat meegenomen dient te gaan 

worden. 

 

Semi open verharding betekent dat het regenwater direct in de bodem opgenomen zal gaan worden. 

Een gesloten verharding zal de meeste comfort opleveren, echter hierdoor zal het beeld in de wijk wel 

veranderen. 

 

   
 

Betonstraatstenen    NCB klinker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kosten per buurt 

 

 
 

De raming is gemaakt op basis van een geraamde eenheidsprijs. Kan per locatie wel een verschil in 

uitvoeringsprijs opleveren. 

 

Hoe verder? 
❖ Gaat de insteek worden dat we gaan voor het (semi)verharden van parkeerplaatsen? 

❖ Dit betreft een flinke financiele investering. Wordt hier prioriteit aangegeven en waar kan de 

financiele ruimte gevonden worden? 

 

opp parkeervak Kosten Betonstraatstenen Kosten NCB stenen

Peelhoeven 265 € 39.750,00 €50.350,00 

Buskeshoeven 1130 € 169.500,00 €214.700,00 

Vliertjeshoeven 15 € 2.250,00 €2.850,00 

Sluiskeshoeven 710 € 106.500,00 €134.900,00 

Eikakkerhoeven 370 € 55.500,00 €70.300,00 

Maaslandhoeven 35 € 5.250,00 €6.650,00 

Sparrenhoeven 310 € 46.500,00 €58.900,00 

Totaal 2835 € 425.250,00 €538.650,00 
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