AANBEVELINGEN VOOR ONDERHOUD
ENVIRONNEMENT

VOOR BEGROEIDE PARKEERTERREINEN

Begroeide parkeerterreinen leven op het ritme van de
seizoenen. Net zoals andere begroeide ruimtes variëren
hun uitzicht en noden doorheen het jaar en/of in functie
van de klimatologische omstandigheden. Om ervoor te
zorgen dat de begroeiing op de parkeerplaatsen lang
meegaat, is het van belang dat het onderhoud ervan
wordt voorzien.
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Maaien van het gazon versterkt deze. De aanbevolen
snijhoogte is ongeveer 3 cm en het wordt aanbevolen
het maaiafval op te ruimen.

Het vegetatiedek van doorlaatbare parkeerterreinen heeft, net als andere groene ruimten, te lijden
onder dorre omstandigheden.

〉 TWEE MAAIBEURTEN ZIJN NOODZAKELIJK : vóór
de zomer en de winter, zijnde in mei/juni en oktober/
november. Maaien vóór de winter laat toe de risico’s
op stikken van de vegetatie, veroorzaakt door het
pletten van de bladeren tijdens deze periode van
hogere kwetsbaarheid, te voorkomen. Denk eraan
de oppervlakte te borstelen na de winter om de
ademhaling en het goede herstel van de planten te
stimuleren.
〉 ANDERE MAAIBEURTEN ZIJN MOGELIJK NODIG,
in functie van de weersomstandigheden en de frequentatie van de parkeerplaatsen. We bevelen 3 tot
4 maaibeurten per jaar aan.
〉 HET IS BEST NIET TE MAAIEN TIJDENS EEN WARME
PERIODE om de beplanting toe te laten zijn vochtigheid te bewaren.
〉 ZORG ERVOOR DAT U DE HOOGTE VAN DE BEPLANTING BEPERKT met name in bepaalde zones
van het parkeerterrein waar weinig circulatie is,
zoals de hoofdeinde van de parkeerplaatsen, om te
voorkomen dat deze verzakken.

De diepe beworteling en de keuze van specifieke
zaden maken het mogelijk de waterbehoefte te beperken. Mogelijkheden voor irrigatie moeten echter
worden voorzien om te kunnen voldoen aan de vitale
behoeften van de vegetatie wanneer dit nodig is.
Dit laat eveneens toe de voordelige effecten ervan
te behouden, zoals bv. de strijd tegen stedelijke
hitte-eilanden.

—

BEMESTING

—

OPRUIMEN VAN BLADEREN
—

Het opruimen van dode bladeren in de herfst is essentieel opdat de vegetatie niet zou worden verstikt
door het plantaardig afval.

SNEEUWRUIMEN
—

Sneeuwruimen moet op mechanische wijze gebeuren.
Het gebruik van dooizouten moet worden vermeden.

—

De toevoeging van bodemverbeteraars kan noodzakelijk
zijn.
In dit geval raden wij aan deze operaties in de lente
en/of in de herfst uit te voeren. Geef de voorkeur aan
het gebruik van producten die het milieu respecteren
en de regeneratie van de bodem stimuleren opdat
deze zijn ecosysteemfuncties zou kunnen verzekeren,
zoals het voeden van de begroeiing, het bewaren van
water, de beluchting van de bodem, enz.
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VOORZORGSMAATREGELEN VOOR GEBRUIK:
Zorg ervoor geen stilstaand voertuig op het bbeplante
parkeerterrein te laten staan, om ervoor te zorgen dat het
gras regelmatig wordt blootgesteld aan regen en licht.

Voor elk verzoek of bijzondere aanbeveling, aarzel niet
contact met ons op te nemen.
www.o2d-environnement.com

