Propere parkings gewenst
Een openbare parking is een tijdelijke stopplaats. Voor veel weggebruikers is deze stop ook hét
moment om hun voertuig op te ruimen. Hoe voorkom je dat mensen er afval zoals peuken en
verpakkingen achterlaten, maar ook dat ze sluikstorten?

1. Kies de juiste recipiënten
Bij de inrichting van de parking heb je keuze uit tal van materialen en voorzieningen. Hou rekening
met het onderhoud en het gebruiksgemak ervan.
Het kan aangewezen zijn om afvalrecipiënten te voorzien, maar het is geen must. Zeker op parkings
met minder sociale controle kunnen afvalbakken sluikstorters aantrekken. Maak dus de afweging of
vuilnisbakken een meerwaarde zijn en niet meer afval veroorzaken.




Als je ervoor kiest om vuilnisbakken te plaatsen, zorg dan voor voldoende capaciteit, een
aangepaste inwerpopening, duidelijke communicatie en herkenbare recipiënten.
Installeer peukentegels of -palen op peukengevoelige plaatsen en zorg ervoor dat ze goed
opvallen.
Voorzie eventueel nudges (bijvoorbeeld voetstappen naar de vuilnisbak) of andere
elementen of boodschappen die gedrag sturen.

2. Controleer voldoende
LEDIG, REINIG EN VERVANG




Zorg voor voldoende ophaalbeurten voor de diverse afvalfracties.
Reinig vervuilde recipiënten.
Vervang kapotte recipiënten.

ONDERHOUD
Ook een parking moet onderhouden worden. Bovendien zorgt onderhoud voor meer sociale
controle. Zowel het terrein als de voorzieningen moeten goed onderhouden worden.


Kies makkelijk te onderhouden materialen voor wandelpaden en meubilair.

HOUD HET TERREIN PROPER




Verwijder zwerfvuil.
Onderhoud de groenvoorziening door regelmatige maai- en snoeibeurten.
Spreek omliggende bedrijven/verenigingen aan die van de parking gebruikmaken. Die
kunnen extra inspanningen doen om hun leden/personeel/bezoekers te sensibiliseren en
kunnen op regelmatige basis opruimacties organiseren.

CONTROLEER



Doe vaste controlerondes.
Plaats eventueel bewakingscamera’s en signaleer dat ook aan de gebruikers.

3. Maak parkings aantrekkelijk
Parkings hebben verschillende functies: het zijn plaatsen om te parkeren, te rusten of te eten. Ze
liggen zowel langs de straat als aan sportcentra, scholen, winkelcentra, langs de snelweg, aan
verkeersknooppunten … En ze worden gebruikt door een divers publiek: gezinnen, carpoolers,
vrachtwagenchauffeurs ... De inrichting moet gericht zijn op de belangrijkste doelgroep. Vergeet ook
de fietsers niet.
Parkings liggen er dikwijls slordig bij, waardoor ze niet uitnodigen tot goed gedrag. Een aantrekkelijke
verzorgde parking is de basis voor een goed beheer.
STUUR DE GEBRUIKERS
Parkings liggen er dikwijls slordig bij, waardoor ze niet uitnodigen tot goed gedrag.








Markeer duidelijk de parkeerplaatsen, rustzones en afvalzones.
Plaats de afvalzone in de looplijn van de gebruikers.
Communiceer duidelijk, bij voorkeur met pictogrammen.
Gebruik enkel relevante signalisatie: te veel borden creëert verwarring.
Scheid de verschillende doelgroepen: voorzie aparte parkeerplaatsen voor personenwagens,
vrachtwagens, rolstoelgebruikers en fietsen.
Voorzie eventueel sanitair, maar voorzie dan zeker in een goed onderhoud!
Maak gebruik van nudging-elementen zoals lijnen op de grond richting de vuilnisbak,
aantrekkelijke foto’s …

CREËER EEN VEILIG GEVOEL







Zorg voor voldoende verlichting.
Behoud een goed overzicht over het terrein. Vermijd ‘dode’ hoeken en zones.
Beperk de snelheid door een slimme inrichting: voorzie looproutes, oversteekplaatsen,
drempels …
Plaats passend meubilair: zitbanken, picknicktafels …
Voorzie opvallende speelzones.
Plaats een bewakingscamera en communiceer daarover.

VOORZIE GROEN



Kies gemakkelijk te onderhouden bomen en struiken.
Beperk de hoogte van struiken.

SENSIBILISEER




Gebruik een leuk figuurtje met een treffende (internationale) boodschap.
Organiseer een opvallende opruimactie.
Deel auto-afvalzakjes uit aan de gebruikers.

Communiceer over boetes op zwerfvuil en sluikstorten.

Keep it clean voor vrachtwagenchauffeurs
‘Keep it clean’ is de veelzeggende slagzin van Miss Cleany. Dit vrouwelijke stripfiguurtje toont sinds
2014 op de parkings van het Belgisch-Nederlandse bedrijventerrein Hazeldonk-Meer in Hoogstraten
en Breda hoe je zwerfvuil kan voorkomen en hoe je afval selectief weggooit.
Miss Cleany is een initiatief van intercommunale IOK, het bedrijventerreinmanagement en de steden
Hoogstraten en Breda. Samen werkten ze een grondige aanpak uit voor het zwerfvuil op
bedrijventerreinen. Ze testten alles uit in een proefproject.
Interesse? Als je vooraf toelating vraagt en aan de voorwaarden voldoet, mag je de kennis en
communicatiemiddelen van Miss Cleany gebruiken voor jouw eigen project op een industrieterrein.
Lees eerst de info en resultaten van het project en de richtlijnen voor de toelating. Daar vind je ook
de toolkit met communicatiemateriaal. Je kan toelating vragen via info@mooimakers.be.

Hou jij de parking mee proper?
Op de webshop van Mooimakers.be kan je passende affiches downloaden met de boodschap ‘Hou jij
de parking mee proper? Bedankt!’ Hang de affiches goed zichtbaar op aan parkings.
Je kan op de webshop ook auto-afvalzakjes bestellen. Die herbruikbare zakjes hang je tijdens je
autorit aan de versnellingspook. Bij de volgende stop deponeer je de inhoud in de vuilnisbak.

Meer weten?
Parkings langs snelwegen kan je schoner en veiliger maken met gerichte maatregelen en
eenvoudige, praktische ingrepen. Rijkswaterstaat en NederlandSchoon bundelden enkele tips in
het boekje Een blauwdruk voor schone en veilige verzorgingsplaatsen.

McDonald’s maakte in 2016 een interessante brochure over de aanpak van zwerfvuil op de
parkings van hun wegrestaurants.
Tempera bestudeerde in 2016 het gedrag van bezoekers van parkings. Het onderzoek was
voornamelijk gericht op het gebruik van vuilnisbakken.

