
WEBINAR

HOE KUN JE VAN ZINLOZE VERHARDING RUIMTE
MAKEN VOOR KLIMAATADAPTATIE?

WE STARTEN OM 11:00 UUR

NETWERK SAMEN BLAUW GROEN – 19 MEI 2022
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Inhoud webinar

• Introductie

• Wat is zinloze verharding en waarom moet je dit omvormen naar waardevol groen?

• In 6 stappen zinloze verharding omvormen naar waardevol groen

• Zinloze verharding in Zeist (Annette)
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INTRODUCTIE
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Annette Zwinderman – beheerder stedelijk water (gemeente Zeist)

• Watermanagement Hogeschool Rotterdam

• 4 jaar Beheer Stedelijk Water & 
Klimaatadaptatie gemeente Zeist
• 2 jaar Nationaal Watertraineeship

• Actief in jongeren netwerken
• JongKNW
• SWIB
• Hartmans Netwerk

• @Ladyintheshit
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Joeri Meliefste - Consultant stedelijk groen en klimaatadaptatie

• 37 jaar, woonachting in Amersfoort

• Opleiding: Landschapsarchitectuur

• 4,5 jaar werkzaam als consultant bij Sweco:
• Zinloze verhardingsprojecten
• Hoofdanalist Groene Stad Challenge

• Persoonlijke strijd voor vergroening van onze 
steden en dorpen!

https://www.ad.nl/amersfoort/in-amersfoort-
liggen-2-miljoen-zinloze-tegels-joeri-meliefste-
wipt-ze-het-liefst-zelf-uit-de-stoep~acd9221c/
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De tegelwippers!
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Link naar artikel:
https://www.sweco.nl/verhalen/5-vragen-aan-joeri-meliefste/

Joeri Meliefste (projectleider zinloze verharding)

Consultant Stedelijk groen & Klimaatadaptatie

Telefoon: +31 6 57 55 28 54 

Email: joeri.meliefste@sweco.nl

Bas Aumer

Consultant Geodata

Lout Kuiper

Consultant Geodata

Sebastiaan Bosma

Consultant Stedelijk 
groen & Civiele techniek

Floor Mossink

Consultant Klimaatadaptatie 
& Biodiversiteit

https://www.sweco.nl/verhalen/5-vragen-aan-joeri-meliefste/


Sweco is het grootste architecten- en ingenieursadviesbureau in Europa. 
Met 17,000 medewerkers in Europa, biedt Sweco haar klanten voor elke 
situatie de juiste expertise. In Nederland werken 1,750 professionals. 
En met 9 vestigingen in Nederland zijn wij altijd dichtbij.
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Sweco Urban Insight: de zes uitdagingen van de stad

Klimaatadaptatie EnergietransitieGezonde en Veilige stad Circulariteit Slimme mobiliteit Digitalisering

Vergroenen van de stad



DE GROOTSTE IMPACT BEHAAL JE DOOR JUIST STEDELIJKE 
GEBIEDEN TE VERANDEREN



WAT IS ZINLOZE VERHARDING 
EN WAAROM MOET JE DIT
OMVORMEN NAAR 
WAARDEVOL GROEN
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Verharding op het trottoir 
die geen functie heeft:

• Overhoeken en 
reststukken op trottoirs

• Te brede trottoirs (3 
meter of breder)

• Verharde 
(speel)pleintjes

• Stedelijke verharde 
‘kunst’ 
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Foto’s met 
voorbeelden
invoegen

Wat is zinloze verharding?



Cijfers gemeenten Noord-Holland in HHNK gebied
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Noord-Hollandse gemeenten (deelnemers Groene Stad Challenge)

Gemeente Hoeveelheid ZV in m2 Hoeveelheid ZV in %

Alkmaar
164.884 10,6

Heerhugowaard (nu Dijk en Waard) 85.993 8,4
Hollands Kroon

74.793 8,0
Hoorn

204.694 8,9
Koggenland

59.310 7,4
Langedijk (nu Dijk en Waard)

27.982 4,6
Purmerend

13.427 4,0
Schagen

36.212 5,5
Zaanstad

7.105 3,1



Waarom moeten we zinloze verharding weghalen?

• Het heeft geen functie, het draagt niets bij

• Verharding draagt wel bij aan het stedelijk 
hitte eiland.

• Verharding voorkomt dat regenwater kan 
infiltreren naar de bodem en versterkt 
daarmee droogte en wateroverlast.

• Verharding heeft geen natuurwaarde, de 
kruiden die wel tussen de stenen en tegels 
groeien worden ook nog eens bestreden. 

• Bomen in de verharding krijgen vaak niet de 
ruimte om gezond te groeien. 

• Het is onaantrekkelijk!
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En wat als we nou zinloze verharding omvormen naar 
waardevol groen?
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• Dat is klimaatadaptief:
– Minder hittestress, meer verkoeling
– Minder wateroverlast en minder droogte

• Het levert een bijdrage voor de biodiversiteit in de stad

• Het is aantrekkelijker en gezonder voor bewoners

• Het biedt kansen om de sociale cohesie te versterken

• Het inspireert bewoners om ook hun tuinen te vergroenen
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• Dat is klimaatadaptief:
– Minder hittestress, meer verkoeling
– Minder wateroverlast en minder droogte

• Het levert een bijdrage voor de biodiversiteit in de stad

• Het is aantrekkelijker en gezonder voor bewoners

• Het biedt kansen om de sociale cohesie te versterken

• Het inspireert bewoners om ook hun tuinen te vergroenen

En wat als we nou zinloze verharding omvormen naar 
waardevol groen?



Voorbeeld vak met zinloze verharding
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• 70 m2 zinloze verharding in de straat waar ik woon:
– Wordt niet gebruikt
– Twee bomen die niet goed groeien

• Eenvoudig om te vormen naar een plantvak met vaste
planten en heesters:
– De aanlegkosten zijn voor dit stuk tussen de 2.500 en 

3.000 euro
– Huidige beheerkosten 100 euro p/j
– Beheerkosten worden 350 euro p/j met vaste planten en 

heesters
– Met kruiden en of gazon 25-50 euro p/j

• De baten (klimaatadaptatie, gezondheid en biodiversiteit) 
zijn vele malen hoger!
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Voorbeeld vak met zinloze verharding

• Gemeente Amersfoort 
vergroent wijk voor wijk (i.s.m. 
operatie Steenbreek

• Dit najaar wordt vak met 
zinloze verharding
omgevormd naar grasstrook
met plantvak met sierheesters
(zie ontwerp)



IN 6 STAPPEN VAN ZINLOZE 
VERHARDING NAAR 
WAARDEVOL GROEN
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Hoe realiseer je een groene(re) stad?

In 6 stappen:

• Stap 1 analyse: Breng per wijk de zinloze verharding in beeld door een analyse te 
maken op basis van de BGT en beheergegevens van de gemeente.

• Stap 2 prioritering: Selecteer de plekken die de meeste impact hebben. Denk 
bijvoorbeeld aan een erg versteende straat, een straat waar al wateroverlast is of 
een plek waar bomen staan.
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Sweco’s zinloze verhardingstool

• We analyseren (stap 1) en prioriteren (stap 2) met de tool

• Tool is maatwerk:
– Analyse standaard instellingen, maar aan te passen
– Paramaters voor prioritering en de weging onderling is 

maatwerk

• Resultaat:
– Analyse van alle vakken binnen een gemeente
– Prioritering van de grote hoeveelheid vakken
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Stap 1 analyse met de tool

• Een gedigitaliseerde en geautomatiseerde 
inventarisatie van zinloze verharding met de 
BGT als uitgangspunt

• Eisen aan zinloze verharding:
– Minimale breedte van een trottoir is 1,80 

(volgens ASVV)
– Trottoirs breder dan 2,0 meter en minimaal 

3,0 meter breed zijn dus zinloos
– Minimale grootte van het om te vormen 

vak is minimaal 20m2 en 1,0 meter breed
– Rekening houdend met buffers 

(appartementen 1,0m en commerciële 
functies 5,0m)

• De tool bepaalt:
– Locaties (vakken)
– Hoeveelheid m2
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Stap 2 prioritering met de tool

• De prioritering helpt om de plekken te selecteren die 
het meeste impact hebben, op basis van:

1. Grootte van het vak

2. Bijdrage aan klimaatadaptatie

3. Bijdrage aan biodiversiteit

…..(in samenspraak met een gemeente te bepalen)

Resultaat: 
prioritering (top 50 of top 200) met vakken die het 
beste omgevormd kunnen worden
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Hoe realiseer je een groene(re) stad?

In 6 stappen

Bestuurlijk:
• Stap 3 ambitie: Leg je vergroeningsambitie in percentage of m2 bestuurlijk vast en 

reserveer budget. Zoek daarbij de samenwerking met andere domeinen binnen de 
gemeente.

Met de bewoners:
• Stap 4 participatie: Betrek bewoners bij het ontwerp, de aanleg en het beheer van de 

plek.
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Stap 3 ambitie in een vergroeningsdashboard

• Online bijhouden van uw ambitie (in dashboard):
– Gerealiseerd areaal
– Budgetbewaking
– Rapporteren aan de raad
– Delen met de inwoners?
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Stap 4 participatie via online kaart

• Mogelijkheid om een nominatie en input functie voor 
bewoners aan de analysekaarten te koppelen. Bewoners 
geven online aan:
– welke vakken ze graag omgevormd zien 
– of de vakken toch in gebruik zijn (bijvoorbeeld als 

‘illegale’ parkeerplek)
– of zij die vakken gezamenlijk willen gaan onderhouden
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Hoe realiseer je een groene(re) stad?

In 6 stappen

• Stap 5 creëer meerwaarde: Kies voor waardevol en aantrekkelijk groen. Groen wat 
impact heeft op de biodiversiteit en de bewoners aanspreekt.

• Stap 6 doen: Zinloze verharding weghalen en waardevol groen aanplanten! 

2022-05-24
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ZINLOZE VERHARDING IN 
GEMEENTE ZEIST
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Waarom is Zeist aan de slag gegaan met zinloze verharding?

- Opgave vanuit groenbeheer
- Biodiversiteitsvisie

- Samenwerking gevonden met rioolbeheer
- Klimaatbestendig Zeist

- Zinloze verharding ook weghalen
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Stap 1 analyseresultaten tool Zeist

Opdracht: analyse van zinloze verharding voor 
input biodiversiteitsvisie

• Er ruim 140.000 m2 verharding is in de 
gemeente, verdeeld over 1800 vakken van 
20m2 of groter. 

• Er ruim 300 vakken met zinloze verharding zijn 
die groter zijn dan 100m2, met een totaal 
oppervlakte van ruim 75.000 m2. 

• Dit zijn de interessante plekken om, om te 
vormen naar waardevol groen!

• Voorbeeldbuurt Vollenhove: het hoogste 
percentage zinloze verharding (34%) en ook 
veel zinloze verharding (13187 m2). 
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Stap 2 prioritering van plekken met de tool

Opdracht: een prioritering aanbrengen in 
omvorming van grote plekken (>100m2) met 
zinloze verharding

Aanpak:

• Van de ruim 300 vakken (>100 m2) met zinloze 
verharding een ranking gemaakt op basis van 
paramaters.

• 8 parameters op basis van klimaatadaptatie en 
biodiversiteit.

• Per parameter een score bepaald en vervolgens 
verdeeld in subscores.

2022-05-24

30



Stap 2 prioritering van plekken met de tool
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Parameter Naam Situatie Onderverdeling per parameter score

1 wateroverlast 0.004 cm A 0-2 cm 30

2 droogte 38 cm B 25-50 cm 60

3 temperatuur 39 graden C 35-40 graden 60

4 volume bomen 63 m3 D 50-100 m3 150

5 bomen (aantal) 4 bomen B 1-5 bomen 20

6 afstand tot nabij groen 0 meter C direct grenzend aan 100

7 afstand tot NNN 870 meter Buiten 500 meter tot NNN 0

8 Oppervlakte vak 194 m2 A 100 – 200 m2 40

Totaal score 460

• Voorbeeldlocatie Koppelweg in Zeist
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Resultaten prioritering de top 10

Op basis van de rankschikking is de top 10 als volgt:
1. Vrijheidsplein 61, Zeist-Noord, 930 punten
2. Julianalaan noordkant, Zeist-Oost, 900 punten

3. Laan van Vollenhove 2177, Zeist-Noord, 870 punten
4. Laan van Vollenhove 2169, Zeist-Noord, 870 punten
5. Laan van Vollenhove 2925, Zeist-Noord, 850 punten
6. Patrijzenlaan 17, Zeist-West, 830 punten

7. Laan van Vollenhove 2611, Zeist-Noord, 790 punten
8. Brugakker 4208 in Zeist-West, 790 punten
9. Laan van Vollenhove 2221, Zeist-Noord, 770 punten
10. Leeuweriklaan 10, Zeist-West, 760 punten

Stap 2 prioritering van vakken >100 m2



1 Vrijheidsplein 61, Zeist-Noord
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Stap 2 prioritering van vakken >100 m2



2 Julianalaan noordkant - Hoge dennen
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Stap 2 prioritering van vakken >100 m2



3 Laan van Vollenhove 2177, Zeist-Noord
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Stap 2 prioritering van vakken >100 m2



Ontstenen in praktijk

1. Geld 
– Groenbeheer
– Rioolbeheer
– Tijdelijke impulsregeling 

klimaatadaptatie Rijk

€150k om 2.100 m2 verharding te 
vergroenen
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2. Beoordelen uitvoerbaarheid
–Renovatie projecten of andere 

ontwikkelingen: zinloze verharding 
aandachtspunt 
–GeoViewer



Ontstenen in praktijk - multidisciplinair

3. Ontstenen: bestek wegbeheer

4. Beplanten:  bestek groenbeheer

5. Participatie: opdracht klimaatadaptatie
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Doen

Eerste keer proberen: ruim 500 m2 vergroend.
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Waar loop ik nog tegenaan?
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• Iedereen wil meer groen, maar beheer?
–Groen dat weinig onderhoud nodig 

heeft, anders:
–Groenadoptie

• Sommige zinloze verharding blijkt niet 
meer zinloos

• Plantseizoen: oktober/november



Hoe het ook kan zijn
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Samenvatting

• Zinloze verharding heeft geen functie en veroorzaakt problemen 
(hitte, droogte, wateroverlast, geen natuurwaarde)

• Groen heeft heel veel baten (klimaatadaptatie, biodiversiteit en 
gezondheid) en kans op positieve neveneffecten (sociale 
cohesie, inspiratie vergroening)

• Met een geringe investering en een lichte verhoging van de 
beheerkosten is zinloze verharding om te vormen naar 
waardevol groen!

• Met de zinloze verhardingstool analyseren we de zinloze 
verharding per buurt, wijk of gehele gemeente.

• Met de zinloze verhardingstool adviseren we welke plekken het 
beste omgevormd kunnen worden op basis van een prioritering

• Participatie in de selectie van de plekken, inrichting en het 
beheer van de beplantingsvakken maakt de koppeling met de 
burgers mogelijk.
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Al veel tevreden klanten ging u voor!
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Oproep GSC
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