
  

 Nota van zienswijzen VO vergroenen Parkeergarage De Kamp 

01-03-2011  pagina 1/2 

 
Datum: 5 september 2016 
Locatie: De Witstraat, Parkeergarage De Kamp 
 

Bijlage 2 
 
 
Nr. Opmerking  

 

Antwoord gemeente Inspreker 

nr. 

1 Het VO heeft geen draagvlak, de garage moet worden 

voorzien van verticaal groen. 

Het VO heeft 7 weken ter inzage gelegen. Er hebben twee 

belanghebbenden zienswijzen ingediend. Eén van deze 

belanghebbenden heeft aangegeven juist een voorstander te zijn van 

deze vergroening maar wil graag dat de verticale lijnen van de 

parkeergarage worden benadrukt ( zie nr 11). Hier wordt in voorzien. 

Door een zienswijze van één andere belanghebbende is geen sprake van 

een gebrek aan draagvlak. 

1 

    

2 Het VO sluit niet aan bij de Dakkas ontwikkeling Over het ontwerp heeft afstemming plaatsgevonden tussen de 

ontwerper en de initiatiefnemers van de Dakkas. Dit heeft geresulteerd 

in een aanpassing van het VO (zie bijlage 1). 

1 

    

3 Het VO sluit niet aan bij de gewekte verwachtingen Er zijn diverse alternatieven uitgewerkt. In de toetsing welke 

initiatieven binnen het beschikbare budget te realiseren zijn, zijn keuzes 

gemaakt. Een voorzetgevel waar groen tegenaan groeit is bijvoorbeeld 

een optie die niet binnen het budget past. 

1 

    

4 De voorgestelde bakken in het VO stroken niet met de 

gewenste groenvliesgevel. 

Een voorzetgevel ofwel vliesgevel waar groen tegenaan groeit heeft een 

groter groeneffect dan plantenbakken omdat het voor de gehele gevel 

wordt geplaatst. In het aangepaste VO zal het verticale principe meer 

nadruk krijgen door het toepassen van spandraden waar groen ook 

tegenaan en langs kan groeien. 

1 

    

5 Het verankeren van de bakken is problematisch Dit is een technische uitdaging waarvoor door de architect een 

oplossing is ontwikkeld.  

1 
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6 Het VO geeft geen inzicht in het type beplanting Bij de uitvoering zal een keuze gemaakt worden voor de beplanting. 

Inspreker geeft aan graag mee te willen denken over het type beplanting 

(zie nr 8). 

1 

    

7 Er ontbreekt een onderhoudsplan, onderhoud vanuit 

het parkeerdek is niet handig 

Dit wordt afgestemd met Spaarnelanden. Verder wordt het onderhoud 

ook afgestemd met bewoners uit de omgeving die al hebben 

aangegeven zich hiervoor in te willen zetten. 

1 

    

8 Inspreker geeft graag een beplantingsadvies De mogelijkheid wordt geboden om mee te denken over de type 

beplanting. Belanghebbende zal een uitnodiging ontvangen wanneer 

keuzes over de beplanting gemaakt moeten worden. De verwachting is 

dat dit in het vierde kwartaal van 2016 gaat plaatsvinden. 

1 

9 Er moet worden begonnen met het hoofdtrappenhuis Het hoofdtrappenhuis wordt zeer waarschijnlijk voorzien van een 

kunstwerk. Er is een burgerinitiatief binnengekomen met een verzoek 

om een kunstwerk op de liftschacht te mogen plaatsen. Dit idee wordt 

verder uitgewerkt en onderzocht.  

1 

    

11 Wij zijn een enorme voorstander van de vergroening 

van de gevel maar hebben vraagtekens bij de huidige 

uitvoering. De plantenbakken accentueren een nu al in 

de garage aanwezige horizontale lijn. Wij zijn van 

mening dat het geheel een betere samenhang krijgt als 

het groen een meer verticale vorm aanneemt. Wij zijn 

ervan overtuigd dat De Dakdokters deze aanpassing 

met veel zorgvuldigheid en kunde zouden kunnen 

uitvoeren. 

 

Een meer groene uitstraling is inderdaad wenselijk waarbij de verticale 

lijnen meer benadrukt worden. Het ontwerp is aangepast waarbij de 

verticale lijnen van de parkeergarage meer worden benadrukt. Verder 

worden draden gespannen waarlangs het groen ook kan groeien.. 

Tezamen met het sedum dak, het houten boeideel en het groen dat bij 

de Dakkas wordt aangebracht ontstaat binnen het beschikbare budget 

een samenhangend groen geheel.  

1+ 2 

    

 


