
Wij bieden de oplossing voor jouw klimaatopgave. Het totaal concept van Park Positive is niet 

alleen groen maar ook blauw! Dat maakt de Park Positive parkeerplaats zo uniek. Elke straat  

klimaatadaptief met Park Positive. Niet alleen de juiste materialen, substraten en waterber-

ging maar ook ons advies bij de juiste opbouw, aanleg en onderhoud zijn een succes formule.  
Een innovatie in het groen parkeren. 

Totaal pakket is de oplossing voor
klimaatbestendige stad

Park Positive

Groene uitstraling , brengt de natuur terug in de 

stad. Tot 65% groen oppervlak.

Combineert waterberging voor piekbuien en droogte

Zeer hoge infiltratie capaciteit

Koppel de gehele straat af en infiltreer 98% van de 

buien.

Doorbreekt de betonnen straatlaag en geeft er een 

gezonde bodem voor terug.

Geeft bomen meer zuurstof, voeding en water. 

Gaat hittestress tegen, geeft verkoeling. 

Gaat droogte tegen.

Mooie openbare ruimte.

Duurzaamste keuze voor bestrating

Park Positive wordt gedreven door het maken van impact! Al onze 
producten worden ontwikkeld vanuit: Klimaatadapatie, duurzaamheid 
en circulariteit.  

1. Klimaatadaptatie
Dit is de hoofd focus van Park Positive! Met de Park Positive 

parkeerplaatsen maak je elke straat klimaatadaptief. Parkeerplaatsen 

als regenwater infiltratiezones, en zo het water inzetten voor groen, 

infiltreren in de bodem, dan pas naar het riool. Een oplossing voor 

piekbuien én hittestress. Zo ontstaat er een hele nieuwe manier van 

watermanagement van onze straten.  Een transitie waar wij met veel 

passie in voorop lopen. 

2. Duurzaamheid & Circulair 

Onze producten zijn met zorg zo duurzaam mogelijk ontwikkeld. Zo is de 

Gradiënt steen gemaakt van Reduton®, een cementloos beton, met 65% 

CO2 reductie. Dit levert een zeer lage MKI-score op van €0,46 per m2. 
Onze producten zijn 50% geproduceerd van secundaire mineralen. De 

stenen hebben een zeer lange levensduur, ook het 2e en 3e leven van de 

Reduton producten is aangetoond. Einde levensduur kunnen de producten 

volledige gerecycled worden en terug in de reguliere betonketen. 

Ben je nieuwsgrierig hoeveel impact jij kan maken? Met de Park 
Positive Impactscan laten we exact zien wat jouw impact is! 

groen parkeren 

park positive’s

Park Positive’s 
duurzame partners:



Park Positive

totaal pakket is de oplossing voor
klimaatbestendige stad

Met het totaal systeem van Park Positive wordt de parkeerplaats gegarandeerd groen! Niet alleen de juiste 

materialen en substraten maar ook ons advies bij de juiste opbouw, aanleg en onderhoud zijn een succes 

formule. Twee standaard varianten, een groene en een groen/blauwe variant voor extra 

waterbering.  Wil je een unieke opbouw die past bij de wateropgave van jouw project?

Ook dat is mogelijk, Park Positive adviseert met behulp van de impactscan met welke opbouw je aan jouw 

klimaatdoelen kan voldoen.  Voor de varianten voor zwaarverkeer, neem contact op voor de mogelijkheden. 

50 L piek waterberging per m2 

625 L waterberging per parkeerplaats

Infiltreer 90% van de neerslag per jaar van het gehele 
straatprofiel. Tot 5x het oppervlak van de parkeerplaats 
kun je bergen, infiltreren of vertraagd afvoeren. 

Geschikt voor personenvervoer en incidenteel 
vrachtverkeer. Het is toepasbaar in situaties zoals 
een parkeerplaats in stadscentrum, woonwijk of 
bedrijventerrein.

Bevordert de wortelgroei, zo blijft je gras langer groen. 
Bovendien sla je op deze manier extra Co2 op in de 
bodem. Bestand tegen lange periodes van droogte, 
houdt naast de piekwaterberging extra vocht vast. 

Uniek grasmengsel voor het gebruik van 
parkeerplaatsen. 

133 L piek waterberging per m2 
1663 L waterberging per parkeerplaats

Infiltreer 90% van de neerslag per jaar van gehele 
straatprofiel. Tot  5x het oppervlak van de parkeerplaats 
kun je bergen, infiltreren of vertraagd afvoeren. 

Geschikt voor personenvervoer en incidenteel 
vrachtverkeer. Het is toepasbaar in situaties zoals 
een parkeerplaats in stadscentrum, woonwijk of 
bedrijventerrein.

Bevordert de wortelgroei, zo blijft je gras langer groen. 
Bovendien sla je op deze manier extra Co2 op in de 
bodem. Bestand tegen lange periodes van droogte, 
houdt naast de piekwaterberging extra vocht vast. 

Uniek grasmengsel voor het gebruik van 
parkeerplaatsen. 

Groen karakter - ook bij
veel verkeer- door het
unieke graszaadmengsel
RA Positive Grassubstrate

Het funderingsubstraat 
20 cm RA positive Green 60-40 
bevordert wortelgroei. 

Het funderingsubstraat 
20 cm RA positive 
Green 60-40
bevordert wortelgroei. 

Groen karakter - ook bij
veel verkeer- door het
unieke graszaadmengsel
RA Positive Grassubstrate

Gaat wateroverlast tegen,
20 cm RA Positive Blue 2-6 kan wel 
400 liter water bergen per m3! 

ra positive
blue/green 60-40

Galileistraat 2 
5621 AE Eindhoven 
The Netherlands

+31 40 240 50 56 Park Positive is een onderdeel 
van Rain(a)way

Meer info over Park Positive, de 
systemen, producten en impactscan!

ra positive 
Green 60-40


