
Afvalwater zuiveren onder 
een groene parkeerplaats!

De kracht van de natuur

‘De PhytoPArking staat voor win-win-
win-win: een robuust, milieuvrienDelijk, 

onDerhouDsarm systeem voor 
afvalwaterzuivering met ook nog 
eens een laag energieverbruik en 

verbluffenDe zuiveringsresultaten, 
plaatsbesparenD onDer een parkeervak!’

Eigenschappen van 
de Phytoparking

 � Geschikt voor zuivering van  
zwart en grijs huishoudelijk 
afvalwater (sanitair)

 � Geschikt voor zuivering van diverse 
soorten bedrijfsafvalwater

 � Ruimtebesparend: parkeerplaats  
of multifunctionele oppervlakte

 � Netto ruimtebeslag: 0 m²
 � Draagt bij aan een groene omgeving
 � Laag energieverbruik
 � Lage jaarlijkse kosten
 � Slechts 1 onderhoudsbeurt per jaar
 � Zeer snelle opstart: al na twee 

weken worden de lozingseisen 
gehaald

 � Geschikt voor wisselende belasting 
en pieklozingen

 � Aanvullend te benutten als 
infiltratievoorziening voor 
hemelwater

PATENT PENDING



De Phytoparking als 
waterzuiveringssysteem
De Phytoparking is ideaal 
voor middelgrote projecten 
zoals woonwijken of groepen 
woningen, bedrijventerreinen, 
hotels, verzorgingstehuizen, 
scholen of ziekenhuizen. Overal 
waar parkeerruimte voorzien 
is, kan afvalwater onder deze 
parkeerplaatsen gezuiverd worden. 
Zo wordt aansluiting op de riolering 
overbodig. De kosten van de 
zuivering gaan hiermee significant 
omlaag en omdat het lokaal gezuiverd 
wordt, wordt het ook mogelijk om het 
gezuiverde water te hergebruiken. 
Bijvoorbeeld als toiletspoelwater, 
proceswater of bevloeiing.

Het afvalwater van bedrijf of 
woningen wordt eerst voorgezuiverd 
in een voorzuivering, waar de vaste 
delen, vetten en oliën in achterblijven. 
Het voorgezuiverde afvalwater loopt 
over in een pompput. Van hieruit 
wordt het onder de grastegels in de 
ondergrondse zuivering gepompt.

Het bekken van de Phytoparking 
is gevuld met geëxpandeerde 
kleikorrels, waarop bacteriën 
leven die voor de zuivering van het 
afvalwater zorgen. In deze natuurlijke 
omgeving, worden de bacteriën 
ondersteund en geïntensiveerd door 
de toevoeging van extra zuurstof van 

Uitstekende zuiveringsresultaten van de Phytoparking
De zuiveringsresultaten van de Phytoparking zijn identiek aan het 
beplante phytoair systeem, het beluchte rietveld met ‘forced bed 
aeration’ en voldoen aan de hoogste eisen. zelfs bij wisselende 
belasting. in onderstaande tabel staan de typische zuiveringsresultaten 
voor huishoudelijk afvalwater.

 in
(mg/l)

Uit
 (mg/l)

Verwijdering
 (%)

BZV 350 < 3 > 99%

CZV 750 < 35 > 95%

Zwevend stof 300 < 5 > 98%

Ammonium-n 68 < 2 > 97%

totaal-n 85 < 30 > 64%

totaal-P 10 < 3 > 70%

onder uit het bekken. Het geheel is 
van de ondergrond afgedicht door 
middel van een sterke folie.

Door de relatief lange verblijftijd 
in het systeem ontstaat er geen 
zuiveringsslib. Alle slib wordt binnen 
het systeem verteerd. Vanwege 
de afwisseling tussen zuurstofrijke 
en zuurstofarme zones, ontstaat 
er ook een rijke variatie aan 
bacterieleven. Hierdoor worden 
zelfs moeilijk afbreekbare stoffen, 
zoals medicijnresten, en pathogenen 
efficiënt verwijderd.

Lage jaarlijkse kosten
Vergeleken met traditionele 
technische waterzuiveringssystemen, 
is het energieverbruik van de 
Phytoparking een stuk lager omdat 
er in verhouding minder beluchting 
nodig is. Verder is er slechts één maal 
per jaar een onderhoudsbeurt nodig. 
Het onderhoud aan het systeem is 
zeer eenvoudig mogelijk omdat de 
leidingen toegankelijk blijven via 
drainage-goten aan de zijkanten van 
het systeem.
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