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Bouwen wat nodig is
Werijdensteedsmeer,metsteedsmeerautó s.Aanheteindevanelkeritwillenwedieauto’skwijt
opwerk,bijkennissen,inhetwinkelcentrumenbijinstellingen,bedrijven,vriendenenkennissen
diewebezoeken.Dusbouwenwesteedsmeerparkeervoorzieningen.Projectontwikkelaars,garage-
exploitantenengemeentenhebbenerdehandenvolaan.Aldieparkeerterreinenen-garagesvreten
ruimteenkosteneenvermogen.Kandatnietslimmer?
Jazeker!Inditdossiervindtueenaantalsuggesties,enalshandreikingaanontwikkelaarsen
gemeenteneenstappenplanvooreenslanke,opmaatgesnedenparkeervoorziening.
DitdossierwordtuaangebodendoorP1.Veelleesplezier!

FrisoHylkema,
directeurP1
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Bouwen op buikgevoel 

Sneller, makkelijker en duurder 

Wij wonen op grote parkeerplaatsen

Samen slim

Bouw niet voor de piek

Slim Parkeren is delen, delen en nog eens delen
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HetisnietgekdatNederlandkoortsachtigbouwtaan
parkeerplaatsen,parkeerterreinenenparkeergarages.
Hetwagenparkgroeitimmersschrikbarendsnel.De
afgelopentienjaarishetaantalauto’smetanderhalf
miljoengestegentot7,8miljoen.Dekomendetienjaar
komenernogeenmiljoenauto’sbij.

Zekerindesteden,rondwinkel-enkantorencentra
enbijuitgaansgelegenhedenlooptdekoortshoog
op.Nieuwewijkenwordengebouwdindeveronder-
stellingdatervoorelkhuisminstenséénautoeen
plaatsjezoekt,eninwelgesteldewijkenmeerdanéén.
Kantorenproberenruimtetebiedenaaneengroeiende
leasebrigadeenbezoekersdieparkeergelegenheid
vanzelfsprekendvinden.Winkelcentraervareneen
grootparkeerterreinofparkeergaragealslevensvoor-
waarde.

Schaarse ruimte
Omdatauto’sonrustigbewegentussendie
verschillendebestemmingen,hebbenweveelmeer
parkeerplaatsendanauto’s.Nederlandheeftnaar
schattingnegenmiljoenopenbareparkeerplaatsenen
nogeenszevenmiljoenopeigenterrein.Endeteller
loopt,wantwebouwenvoortdurendbijineenrace
tegendeklok.

Indieraceofferenweschaarseruimteinstadscentra
enwoonwijken,enmakenweeeninbreukophetgroen

vandebuitenwijken.Enwestekenersteedsmeergeld
in,wantparkeerruimtewordtduurder.98%vanalle
parkeerplaatsenligtaandestraat,maarinstedelijk
gebiedbiedtdestoeprandnietgenoegruimtemeer
endeweerstandtegenhetblikopstraatgroeit.Dus
bouwenwesteedsvakerpeperdureparkeerplaatsen
inparkeergarages.Bovengrondskomendestichtings-
kostenalsnelop€15.000enondergrondsligtdeprijs
rond€30.000–ofzelfsmeerdan€50.000alsde
garageaandeAmsterdamseZuidasstaat.

Dieinvesteringisindeexploitatienietgemakkelijk
terugteverdienen.Eenondergrondseparkeerplaats
van€30.000moetaanexploitatiekostenenrente-
lastenalsnel€2.500perjaaropbrengen.Diekosten
moetenwordenterugverdiendineenbeperktaantal
uren:zelfsingoedlopendegaragesiselkeplekmaarvijf
totzevenuurperetmaalbezet.Inditgunstigegeval
iseentariefvanronddetweeeuronodigomuitde
kostentekomen.

Overallegaragesgemetenligtdebezettingsgraadnog
niethalfzohoog.Maarhetgemiddeldetariefkomtniet
indebuurtvande€4,50dienodigisomdebegroting
sluitendtemaken.Depraktijkisdanookdatmeer
dandriekwartvanalleopenbareparkeergaragesniet
rendabelgeëxploiteerdwordt.Ermoetindemeeste
gevallengeldbij,endatgeldkomtvooralvoorrekening
vandegemeentendieverliesgevendegaragesbezitten

Bij de bouw van parkeerruimte legt Nederland meer ijver aan de dag  
dan kennis en visie. Het is tijd voor herbezinning.

Bouwen op 
 buikgevoel
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ofeenexploitatiebijdragebetalenaanparkeergarages
inprivaatbezit.

Tijd voor consolidatie?
Delagebezettingendeverliezenopdeexploitatie
dwingenomnogeenskritischtekijkennaarde
noodzaakvandekoortsachtigegaragebouw.Schieten
wenietdoor?Wordthetnatwintigjaarparkeerwoede
niethoogtijdvoorconsolidatie?Zekernudebevol-
kingsgroeinaarnulgaatendegroeivanhetautopark
begintaftevlakken.Misschiengaanwezoopinonze
bouwkoorts,datweonvoldoendeooghebbenvoorde
veranderingenindeparkeeromgeving.

Feitisdatzuinigheidnietvooropstaatindeplanning
vandebenodigdeparkeercapaciteitindemeeste
Nederlandsegemeenten.Zijhanterenbijdeuitgifte
vanbouwvergunningenvoornieuwbouwofrenovatie
vasteparkeernormen,dielangnietaltijdaansluitenbij
debehoefteterplaatse.

Demeestegemeentelijkeparkeernormenzijnafgeleid
vande‘parkeerkencijfers’diehetkennisplatform
voorinfrastructuur,verkeerenvervoerCROWinde
jarentachtigheeftuitgegeven.HetCROWheeftaltijd
benadruktdatdezecijfersnietmeerzijndanhulpmid-
delenvoorplannersenontwerpers,maarzekregen
eensemi-officiëlestatustoendeVerenigingvan
NederlandseGemeentenernaarverweesineenmodel-

Zelfsingoedlopendegaragesiselkeplekmaarvijftotzevenuurperetmaalbezet.

De praktijk is dan 
ook dat meer dan 
driekwart van 
alle openbare  
parkeergarages 
niet rendabel 
geëxploiteerd
wordt.



OpbouwvanhetNederlandseparkeerareaal
BRON:VANDIJKEN,BV100
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Openbare parkeerplaatsen naar betaald
of niet betaald

6% betaald

94% niet betaald

16,5 miljoen parkeerplaatsen

9 miljoen openbaar

7,5 miljoen niet openbaar

Openbare parkeerplaatsen naar type

2% parkeergarage

17% parkeerterrein

81% on-street parkeerplaatsen

bouwverordening.Hetkerncijfervanbijvoorbeeld2,8
tot3,8parkeerplaatsenper100m²winkeloppervlakis
zototinformelenormverheven.
Binnendebandbreedteneigengemeentengemakkelijk
naarboven,weetdeparkeerambtenaarvanWage-
ningen,MarcovanBurgsteden.‘Degemeentevoerdein
dejarentachtigennegentigeenrestrictiefparkeerbe-
leid,enindewijkendietoenzijnontwikkeldisweinig
parkeerruimteeninmiddelsveelparkeeroverlast.
Datrestrictievebeleidis,zoalsinzoveelgemeenten,
losgelatenendanschietjegemakkelijkdoor.Alsjede
parkeerbehoeftegaatfaciliteren,komjealsnelaande
bovenkantvandemargevanCROWterecht.Deburger
wildebovengrens.́

Alseenruimenormopverschillendeobjectenin
dezelfdewijkwordtlosgelaten,valtdeplanningnog
ruimeruit.Deoptelsomvanparkeerplaatsenvoorhet
winkelcentrum,dekantorenendewoonwijkkanver
bovendewerkelijkevraaguitstijgen,metonbenutte
capaciteittotgevolg.

Dubbelgebruik
Wageningenheeftdaarinmiddelsopgecorrigeerd,
verteltVanBurgsteden.‘Wehebbeneeneigennorm
zonderbandbreedtes,diezopreciesmogelijkde
behoeftemeet.Hetiseenrekenmodelwaarinwe

debehoeftevandewoon-,werk-,winkel-enrecrea-
tiefunctieinvoerenronddeklokvoordoordeweekse
dagen,zaterdagenzondag.Zovoorkomjeeen
opeenstapelingenbevorderjedubbelgebruik.’

EengrotegemeentealsDenHaagvolgtbijnieuw-
bouweenvergelijkbaregebiedsgerichtebenadering.
‘Bijmeerontwikkelingeninhetzelfdegebiedzullen
projectontwikkelaarsmetelkaareenaanmoediging
kunnenverwachtenomdetotaleparkeerbehoeftein
eengezamenlijkevoorzieningoptevangen’,schrijft
degemeenteindenotaBlikopdetoekomst,waarin
eenparkeerkadervoordekomendetienjaarstaat
beschreven.‘Dubbelgebruikvanopenbareparkeervoor-
zieningenkangroteefficiëntieopleverenwaardoorer
persaldominderparkeerplaatsenhoeventekomen.’

DegemeenteZwollegaatnogeenstapverder.Daar
probeertgemeentelijkparkeermakelaarWillem
Bosompartijenmetverschillendepiekmomenten
inhunparkeerbehoeftetebewegentotuitruilvan
hunparkeerruimte.Debelastingdienststeltbijvoor-
beeldzijnparkeerterreinopzaterdagopenvoorhet
winkelendpubliek,inruilvooreenaantalopenbare
parkeerplekkenvoordebelastingambtenarentijdens
kantooruren.
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‘Dubbelgebruikiseenkeyissuevoordetoekomst’,zegt
vervoerseconoomGiullianoMingardovandeErasmus
Universiteit.‘Datgeldtvoorbestaandegaragesen
terreinen,maarzekerookvoornieuwbouwprojecten.
IndenieuwewijkAlmerePoortwordtdeparkeer-
voorzieningvoordewoon-,werk-enwinkelfuncties
gecombineerd.Datleverteenbesparingopvan30%
opdeplaatsendiejezouplannenvolgenstraditionele
richtlijnen.Datmaaktechteengigantischverschilin
kostenenruimtegebruik.’

Maaroptimaalplannenopeenefficiëntgebruikis
moeilijkbijgebrekaankennis,zegtdeuniversitair
onderzoekerendocent,diealseersteinNederland
gaatpromoverenopparkeerbeleid.‘Deparkeerbranche
isheeljong.Dekennisisversnipperd.Gemeenten
wetennietprecieswatheteffectisvanprijsprikkels,
zijwetenniethoeveranderingsbereidmensenzijn
inhunparkeergedragenduswetenzenietgoed
hoezekunnensturen.’Mingardozietdanookgraag
dathetdoorministerEurlingsaangekondigdeNati-
onaalKenniscentrumerkomt,waaronderzoekers,
adviesbureaus,gemeenten,projectontwikkelaarsen
parkeerexploitantenhunkennissamenbrengen.

Parkeerbeleid op buikgevoel
Indehuidigeonwetendheidontwikkelengemeenten
parkeerbeleidophunbuikgevoel.Daarbijwordenzij
beïnvloeddoorhunburgersenbedrijven,constateert
Mingardo.‘Parkereniseenemotioneelonderwerp
waarpoliticibeduchtvoorzijn.Elkvoorstelomminder
parkeerruimteaanteleggenoftarieventeverhogen,
ontmoetmassaletegenstand.’
Hetbuikgevoelstrooktlangnietaltijdmetdefeiten,
zegtdeonderzoeker.‘Winkeliersgaanervanuitdat
erparkeerruimtemoetzijnvoordemeerderheidvan
hunklanten.Maarwijhebbenonderzoekgedaan
naarparkerenronddewinkelgebiedeninRotterdam
centrumwaaruitblijktdatergeenlineairerelatieis
tussenparkeerruimteenwinkelomzet.Hetgaaterom
datjegoedkijktnaarjeeigenconcretesituatie,naarje
klantenennaarjelocatie.’

Datjeinconcreteomstandighedenvandegangbare
normenafkuntwijken,enookafzoumoetenwijken,
staatvoorMingardoalseenpaalbovenwater.Hij
verwijstnaarVodafoneNederlanddatbijhetAmster-
damsecentraalstationeennieuwhoofdkantoor
neerzetzonderéénparkeerplaats.‘Vande€30.000die
eenparkeerplaatskost,kunjeheelveeldoen.Jekunter
OV-kaartenvankopen,elektrischefietsensubsidiëren
enthuiswerkplekkenfinancieren.’

Vooreengemeenteiszo’ninitiatiefnietaltijd
eenvoudigtebeoordelen,weetMarcovanBurgsteden.
‘Hetkannietzozijndatbedrijvendeparkeerbehoefte
diezijopwekkenafwentelenopdeomliggendestraten.
Degemeentemoetderugrechthoudenalseen
projectontwikkelaarwilbezuinigenopdeparkeerruimte
omzijnbegrotingtehalen.Dezorgvuldigontwikkelde

normiserimmersnietvoorniets.Maaralseenbedrijf
eengoedverhaalheeft,danzijnwebereidteluisteren.’

Maarookmetbetereparkeerkennis,meerdubbel-
gebruikenopdelokalesituatieafgestemde
voorzieningenzijnweernogniet,meentBramvan
Luipen,senioradviseurvanhetKennisplatformVerkeer
enVervoer(KPVV).Parkerenhoortvolgenshem
integraalonderdeeltezijnvandestedenbouwkundige
ontwikkeling,endatishetnuniet.‘Desteden-
bouwkundigeendeverkeerskundigeontwerpende
leefomgeving.Maardeparkeerdeskundigedoetdaar
nognietaanmee.Diemoetachterafdeproblemen
oplossendieanderenhebbengeschapen.’

Deparkeerfunctiesteltnietalleeneisen,maarlevert
ookeenbijdrage.HetgaatvolgensVanLuipenomveel
meerdanauto’sstallen.‘Parkerendraagtbijaande
sfeervandestad.Deuitgangvaneenparkeergarage
iseenbronvandeloop,netzoalsdeuitgangvanhet
stationofdeluchthavendatis.Dieloopstromenmoet
jegoedorganiseren.Alsjezorgtdatbijdieuitgangde
levendigheidbegint,danheeftdeparkeerderergeen
moeitemeealshijvijfoftienminutenmoetlopennaar
zijnbestemming.Enomgekeerddraagtdieparkeerder
bijaandelevendigheid:daarwaarveelmensenlopen
ishetvoorwinkelsenhorecainteressantomzichte
vestigen.’

Elk voorstel  
om minder 
parkeerruimte  
aan te leggen of  
tarieven te 
verhogen,  
ontmoet massale 
tegenstand.
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Slim parkeren
Natuurlijkkanparkerenslimmer.Veelmeeronder-
grondsvindtVanLuipen(‘optermijnmoetenwe
helemaalafvanstraatparkeren’)omdeaanblik
vanstratenenpleinenteverbeteren.Bedrijven
zullenbewegennaarmeercollectiefparkerenenin
woonwijkengaanwenaarmechanischondergronds
parkeren.
Detechnischeontwikkelingbrengtveelbetere
geleidingssystemendieautomobilistensnelnaarde
gewensteparkeerplaatsbrengen,engemakkelijke
elektronischebetaalsystemen.Vooreenblikopde
toekomstverwijsthijnaardewegvervoerssystemen,
diealveelverdergevorderdzijn.Daarheeftde
wegbeheerdereenverkeersbeeld,dathijinbrengtinhet
nationaal‘datawarehouse’,datdestromeninhethele
wegennetwerkinkaartbrengt.Derelevanteinformatie
gaatviainformatieprovidersnaarhetnavigatiesysteem
ofmobieletelefoonvandeautomobilist.
Parkerendenktnognietinnetwerkvormen,steltVan
Luipen.‘Parkeergarageszijnpuntjesdienauwelijkszijn
verbonden.Hetisalheelwatalswebordenlangseen
parkeerroutehebbendieaangevenofernogplaatsen
zijnindeomliggendegarages.’

Detechniekzalparkerenslimmermaken.Maarde
grootstewinstzitvolgensVanLuipeninmeervisie.‘Als
jemetparkereninspeeltopdedingendiejeineenstad
wiltbereiken,danbenjeechtbezigmetslimparkeren.’

Omgekeerd draagt die 
parkeerder bij aan de leven-
digheid: daar waar veel 
mensen lopen is het voor 
winkels en horeca interes-
sant om zich te vestigen.
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Vooreensupermarktisvoldoende
parkeergelegenheiduiterstbelangrijk.
EndushoudtAlbertHeijnheelprecies
indegatenhoegrootdeparkeerbe-
hoeftebijzijnverschillendevestigingen
is,zegtPetervanKootenvanAhold
Vastgoed.

‘Wehebbenoverdejareneenschataan
ervaringscijfersopgebouwd.Wekunnen
voorelkvanonzeformulesnauwkeurig
inschattenhoeveelparkeerruimtewe
nodigzullenhebben.Daarvoegenwe
ervaringmetdelokalesituatieaantoe
of,alshetomeennieuwevestiging
gaat,eengerichtonderzoeknaarhet
verzorgingsgebied,hettypecliëntenen
deinfrastructuur.’

Debenodigdeparkeerruimteisinstede-
lijkgebiednietaltijdtevinden,zegtVan
Kooten.Alsdevestigingonvoldoende
ruimtevoorauto’sbiedt,pastAlbert
Heijnhetassortimentaandiestedelijke
settingaan.Hetwordteenwinkeldie
miktopdeboodschappenmanden
defietstas,inplaatsvandekofferbak

vandeauto.Hetconcernstimuleert
winkelenopdefiets,bijvoorbeelddoor
eenmetGazelleendegemeenteApel-
doornontwikkeldeboodschappentas
opwieltjesaantebiedendiedeklant
achterdefietskanhangen.

Waarhetwelluktommiddenindestad
voorparkeerplaatsentezorgen,trekt
datveelpubliek.‘IndeValkenbosin
DenHaagbijvoorbeeldhebbenweeen
eigenparkeergaragemetredelijkveel
plaatsenwaaronzeklantenoptimaal
gebruikvanmaken.Demogelijkheidom
parkeerruimtetebiedeniseenbelang-
rijkeoverwegingbijdekeuzevannieuwe
vestigingen’,aldusVanKooten.

Vaakishetpassenenmeten.Zomaakt
devestiginginEmmengebruikvan
eenopenbaarparkeerterreinwaarde
drukgrootis.Inzo’ngevalprobeert
hetbedrijfinoverlegmetdegemeente
dedoorstromingteverbeterendoor
uitbreidingterealiserenofmeteen
andereparkeerregulering,bijvoorbeeld
eenblauwezone.

AlbertHeijnmaggraageenvestiging
metparkeerruimtehurenenisookniet
teberoerdomzelftebouwen.InAssen
‘Triade’bijvoorbeeld,isbijdeherontwik-
kelingvandevestigingtoteenwinkel
methetgrootsteassortiment,XL,
ookeenparkeergarageinbegrepen.
Diegarageisvervolgensineigendom
overgedragenaandegemeente,die
hembeheert.

VanKootenconstateertdatAlbert
Heijnineenlandmetspaarzame
ruimtesteedsvakerduurdereparkeer-
faciliteitenmoetbouwen.Datvergt
steedsgrotereinvesteringen.Want
zoalsgezegd,opdejuistelocatieisde
supermarktketendaartoewelbereid,
immersvoldoendeparkeergelegenheid
isuiterstbelangrijk.

Klantgericht parkeren 
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Ondanks een afvlakkende bevolkingsaanwas zal het aantal auto’s voorlopig 
nog toenemen. Waar zetten we onze voertuigen in de toekomst neer en welke 
nieuwe instrumenten staan ons ter beschikking? Deskundigen weten het 
zeker: parkeren wordt makkelijker en technisch hoogstaand. Maar een ding 
staat volgens alle betrokkenen ook vast: het wordt kostbaarder.

Sneller, 
makkelijker
en duurder
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Defeitenstemmenopheteerstegezichtnietvrolijk.
TebeginnenmetdecijfersvanhetCentraalBureau
voordeStatistiek(CBS).Diesprekenboekdelen.Het
aantalauto’sbedraagtin2010bijnaachtmiljoenen
dataantallooptdekomendedecenniaopnaar9,5
miljoenvoertuigenin2050.Daarnavlaktdegroeipas
af.Endatterwijldebevolkingindieheleperiodenietof
nauwelijkstoeneemt.
Blijkbaarwordtdeafnamevandebevolkingsaanwas
tenietgedaandoordegroeivandemobiliteit.Ookin
eenvergrijzendesamenleving.Vergrijzinggaatniettot
minderweggebruikersleiden.Integendeel:ouderen
blijvenlangerfitendegemiddeldebejaardeblijftniet
thuis,maarrijdttotopzeerhogeleeftijdkriskrasdoor
hetlandomzijnkleinkinderentebezoekenofgewoon
omereendagjeopuittetrekken.

Maarheteffectvandievergrijzingismoeilijkprecies
tebepalen.Hetiseenvandeveleonzekerhedendie
hetingewikkeldmakenomdetoekomstigeparkeer-
behoeftevasttestellen.Bijvoorbeelddegevolgenvan
internet.Metnamejongerenbestellenbijnaachteloos
vanallesennogwatviahunlaptopofmobiel,latende
spullenvervolgensthuisbrengenenhoevennietmeer
indeautonaarhetwinkelcentrumomtepassenofte
vergelijken.Hetzogenaamdefunshoppenzouweleens
drastischkunnenafnemenindetoekomst.
Daarnaastligtdetijdverachteronsdatbeleidsmakers
ervanuitgingenhetgedragvanmensendusdanigte
kunnenbeïnvloedendatzehunautosleutelsthuis
lietenliggenenfluitenddebusoftreinnamen.Sindsde
VierdeNotaRuimtelijkeOrdeningExtra(beterbekend
alsVinex)wordtereerlijkergeraamdenisdewensniet

langerdevadervandegedachte.
Mensenzijnnietuithunautotejagenenwillenhun
trotsebezitdichtbijdeplaatsvanbestemmingneer-
zetten,hetliefstnoginhetzicht.Daarzullenbeleids-
makersrekeningmeemoetenhouden.Eenautokeert
altijdeenkeernaarhuisterug,duszaldaarvoldoende
plekvoormoetenzijn.Eenbelangrijkinzicht,hoewel
hetvoormenignieuwbouwwijktelaatkomt,waardoor
eropveelplaatseninonslandeenstructureeltekort
aanparkeerfaciliteitenis.

Moeilijke vraagstukken
Kortom:detoenamevandemobiliteit,degroeivan
hetwagenparkendehardnekkigheidvandeautobe-
zitterzullenertoeleidendathetonderwerpparkeren
voorlopignietsvanzijnactualiteitswaardezalverliezen.
Hetsteltgemeentenenbedrijvenvoormoeilijke
vraagstukken.
Hetlijktnietverstandigomopdeoudewegdoorte
gaanmethetbouwenvannieuweparkeergarages,
meestalooknogeensopdepiekendieslechtseenpaar
uurperweekwordenbereikt.Doordatbouwenvoorde
piekzijndemeesteparkeergaragesnietrendabel.
Hetlijktdusvanmeerwijsheidtegetuigenomnieuwe
manierentebedenkenomdebestaandegaragesbeter
tegebruiken,teherontwikkelenofslimmergebruikte
makenvanelkaarscapaciteit.
Hetzelfdegeldtvoordeopenbareruimte.Vanalle
parkeerplekkeninhetlandligter98%opstraat.Willen
wedievoorhetgrootstegedeelteuithetzichthebben
indewijkenendewinkelcentra,danisernogveelwerk
aandewinkelvoorbeleidsmakersenparkeerprofes-
sionals.
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Welkelistenzijnertebedenkenenstaanernieuwe
maatregelenopdoorbreken?Grofwegzijnerdrie
instrumentenvoorhanden:techniek,beleidengedrags-
verandering,zonderdatereenduidelijkehiërarchie
isaantebrengeninditrijtje.Aantweedeskundigen
devraagopwelkemanierdeparkeermarktdesnelste
winstdenkttekunnenbehalen.

Combinaties van vervoersmiddelen
HillieTalens,projectmanagerbijCROW,hetkennisplat-
formvoorverkeer,vervoerenopenbareruimte,gelooft
inde‘deelauto’.Zedenktdatmensensteedsmeerde
geneugtenzulleninzienvanhalveringvandevaste
lastendiehetbezittenvaneenautobetekenenenhet
leidttotmeer‘lucht’ineenwijkwatbetrefthetaantal
parkeerplaatsen.

VerderzietTalensmogelijkhedenomdecombinatie
vanautoenfietsaanpopulariteittelatenwinnen.De
fietsisgezond,wendbaarenalservoldoendetweewie-
lersbeschikbaarzijnopdeplaatsenwaardeautowordt
neergezet,willenmensenvolgensTalensweldegelijk
letterlijkdeoverstapmakenomhunreisvoortte
zetten.Ookanderemanierenommet–zachte–dwang
hetgedrag,endusdeparkeerdrukteverminderen,ziet
Talensdekomendejareninwerkingtreden.‘Iedereen
heeftrechtomz’nautovoordedeurtezetten,maar
datgeldtnietvoordevijfgastendieopbezoekkomen.
Alsopaenomatochmetdeautowillenkomenkan
ikmevoorstellendaterindeparkeergaragesgoede
voorzieningenkomenomjebezoekoptehalenenweer
wegtebrengen,zoalsjedatookbijhetstationdoet’.

Laag hangend fruit
HenkvanZuylen,hoogleraardynamischverkeers-
managementaandeTUinDelft,denktdatmensen
veelmeerveranderingsbereidzijndanwedenken.Hij
haalthetvoorbeeldaanvandeBijlmer,waarinwoners
vrijmakkelijkgewendraaktenaanhetfeitdatzij
hunauto’sietsverderineenparkeergaragemoesten
parkeren.VanZuylen:’Mensenverwachtentochook
nietdatzehunautonaastdekassaneerkunnen
zetten?Vangrootbelangisdatdeafstandtussen
garageeneindbestemmingprettigerwordtgemaakt
doorbijvoorbeeldbeterelooproutesaanteleggenof
beterebewegwijzering.’

OokgeduldisvolgensvanZuyleneenbelangrijk
element.HijnoemtalsvoorbeeldhetPark&Ride
systeemdatinveelstedenbestaat.‘Dezemethodeis
duidelijknogaanhetgroeienenmoetbeleidsmatig
detijdkrijgen.Wekunnenhetgoedvergelijkenmet
Engelandwaarhetooklangheeftgeduurdvoordat
mensenermassaalgebruikvanzijngaanmaken,maar
nuisheteengrootsucces.’
Debovenstaandevoorbeeldenlijkenophetbijna
spreekwoordelijke‘laaghangendefruit’,relatiefmakke-
lijkteverwezenlijkenmaatregelen.Maarbijelkaar
opgeteldkanhetresultaatdemoeitewaardzijn.

De auto wordt 
in een soort 
lift gereden, 
de bestuurder 
stapt uit, krijgt 
bij de uitgang 
een code aange-
reikt en intussen 
staat zijn auto 
al geparkeerd. 



SlimparkerenP1dossieracht,december2009 13

Koudwatervrees
DeinvoeringvangeavanceerdeICT-systemenzal
duurderzijn,waartegenoverstaatdatdewinstookvele
malengroteris.Hetrondjesrijdenineenparkeergarage
opzoeknaareenvrijeplekkanzondermeertothet
verledenbehoren.Hetzalnietlangmeerdurenvoordat
hetoveralnormaalwordtomvantevorenviainternet
eenparkeerplaatstereserveren.Inéénoogopslagziet
deklantofernogplekkenzijn.Bijaankomstwordt
debestuurderzonderhaperendirectnaarzijnplek
gedirigeerd.
Eenandereontwikkeling,vooralvoordekantoren-
markt,waarbeidedeskundigenvertrouweninhebben
isdeinvoeringvanautomatischesystemenomdater
veelruimtemeewordtgewonnen.Deautowordtin
eensoortliftgereden,debestuurderstaptuit,krijgtbij
deuitgangeencodeaangereiktenintussenstaatzijn
autoalgeparkeerd.OokinNederlandiseenhandjevol
bedrijvenhierhardmeebezig.

‘Hetwordtooknogeensveiligerenschonerinde
garages’,zegtTalens.‘Geeninbrakenmeer,wanterzijn
geenmensenbinnen.’Eenandervoordeeldatzijziet
inmeercompacteparkeergaragesisdaterkleinscha-
ligervoorzieningenmogelijkzijn.‘Inwijkenkanikme
voorstellendatprojectontwikkelaarstweehuizennaast
elkaaropkopenenereenparkeergaragevanmaken.
Instedenkunjekleineregaragesbouwentussentwee
huizenin.Isookmooier,hetgeeftminderlittekensin
destad.Gemeentenhebbennogteveelkoudwater-
vrees.Zezoudenveelmeerkunnenuitproberenenzich
nietuitveldmoetenlatenslaandooreenmislukking.
ZoalsinDenBoschwaarauto’sinzo’ngeautomati-
seerdsysteembeschadigdraakten.OfinAntwerpen
waarzedeaanrijrouteverkeerdhaddengeplandzodat
eropstoppingopdehoofdrijbaanontstond.’

Nieuw vervoerssysteem
NogeenslagingewikkelderishetzogenaamdePRT
(PersonalRapidTransit),waarVanZuyleneengroot
voorstandervanis.‘Vervoerstechnologieënkomenin
golvenvanongeveervijftigjaar.Eerstdekanalen,toen
despoorwegenentussen1950en1990dewegen-

bouw.Hetisnudustijdvooreennieuwvervoerssys-
teem.’
EeneersteproefdieinEindhovenstondgeplandis
nietdoorgegaan,maarvanZuylenhooptbinnenkort
opeenherkansinginRotterdamenookdegemeente
Almelozoektfinancieringvooreenproefwaarbijer
altijdeentaxi(ookwelbaantaxigenaamd)klaarstaat
omonbemandengeheelautomatischmaximaal
zespersonennaardeplaatsvanbestemminginhet
centrumtebrengen.Overigensishetdebedoelingdat
PRTnaastpersonenookgoederenkanvervoeren.Grote
vrachtwagensblokkerendannietlangerdestratenom
winkelstebevoorraden.

Deplannenzijner,detechniekiserklaarvoor,maar
zekerintijdenvaneconomischeneergangzalde
afwegingomeenprojectwelofnietdoorgangtelaten
vindenvaakeenfinanciëlezijn.Opdatgebiedmoeten
ernogveelslagenwordengemaakt,vindtVanZuylen
‘Ermoeteenmentaleomslagkomen.Wezijnverwend
geraakt.Ooitishetzogegroeiddatdeoverheidvoor
parkeercapaciteitzorgde.Datiseenbeetjegek,de
rekeningmoetterugnaardegebruiker.Indestedenis
datalminofmeergebeurd.Uitbeleidsoogpuntheeft
hetgrotevoordelen.Betalenvoorparkerenisbijuitstek
eenvormvanregulering.’

Talensvultaan:‘Overtwintigjaarisinheel
Nederlandbetaaldparkereningevoerd,zelfsinde
kleinstegemeenteinDrenthe.Beleidsmakersende
parkeerbranchezullenhunmarketingbetermoeten
aanpakken.Weverzuimenteveelomtevertellenwat
weallemaaldoenomparkerenaangenaamtelaten
zijn.Wedieneninzichtelijktemakenhoeveelhetkost
omgoedeparkeercapaciteitterealiseren.Wemoeten
mensenervanovertuigendatparkerenookeenvorm
vangastheerschapiseneenmooiproductoplevert.De
gewenningzaldanvanzelfkomen.Wevindenhetheel
normaalommaandelijkseenvastbedragtebetalen
vooronsmobieleabonnementofdekabeltelevisie.
Ikzienietinwaaromdatnietookvoorparkerenkan
gelden.’

Eerst de kanalen, toen de spoorwegen en tussen 1950 en 1990  
de wegenbouw. Het is nu dus tijd voor een nieuw vervoerssysteem.
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In de vrije ruimte kom je tot andere parkeeroplossingen. Sjoerd Soeters is 
een apart geval in de Nederlandse architectuur. Vaak tegendraads, maar in 
ieder geval met een zeer eigen opvatting over de vraag hoe wij onze stedelijke 
gebieden moeten inrichten, dus ook over parkeren. Bijvoorbeeld in de wijk 
Haverleij aan de noordzijde van Den Bosch. Een architectonische monoloog 
over de plek van de auto in de bebouwde ruimte.  

Parkeren volgens architect Sjoerd Soeters 

Wij wonen 
op grote 
parkeerplaatsen

“Deautoisdegrootsteverstoordervandeopenbare
ruimte.Diestellingdurfikteverdedigen.Ikvinddat
eenautodiestilstaatuithetzichtmoetzijn.Die
opvattingisinNederlandnogvertezoeken.Kijknaar
alleVinex-wijken:uiteconomischemotieveniser
gebouwdopkleinekavels,maarvooraldiehuizenmoet
weleenautovoordedeurstaan.Eenrelikwieuitde
jarenzestigtoeniedereenernogtrotsopwasalshij
eenautobezat.Ofdeautostaattussentweegevels
indiesteedsverderuitelkaarwordengeplaatstzodat
indieruimtedeintimiteitverdwijntenergeenplaats
meerisvoorsociaalverkeer.Wijwoneninfeiteopgrote
parkeerplaatsen.’

‘Plannenenparkerengaanblijkbaarmoeilijksamen
waardoorereengrootgatgaapttussennormenwens.
Indeplanningsfasegaathetaltijdoverparkeren,
minstensdehelftvandetijd,maarveelteweinigvanuit
derealiteitenaanheteindvanderitblijkterteweinig
parkeercapaciteittezijn.Omvanhetprobleemafte
zijnwordtparkerenweggeplandnaardevolgendewijk.
MetnameonderinvloedvanPvdAenGroenlinkszijner
demeestverschrikkelijkedingengebeurd.Zehebben
nooitwillenluisterennaardewensenvandeburgers.

Inplaatsdaarvanpretenderenzehungedragtekunnen
beïnvloeden.Eengrootmisverstand.Nietvoornietsis
eenvandemeestgehoordekreten:“kanikmijnauto
welkwijt”.Daarzuljerekeningmeemoetenhouden.
Datisdenormdieafwijktvandewensomdeauto
uitdewijkteweren.Devolgendevraagdiejemoet
stellen:maaktdiewenshetnietduurder?Hetantwoord
is:Ja,zekerbijsocialewoningbouwishetmoeilijkom
gebouwdeparkeervoorzieningenterealiseren.
Maarookindekoopsectorishetnieteenvoudig.Zo’n
constructiekostalsnel50.000euroenalseenhuis
tussendetweeendrietonkost,isdatvoorkoperseen
serieuzeenterechteoverweging.Tegelijkertijdverbaast
hetmeweleensdatwesteedsmeergelduitgeven
aanspullenofeenextravakantieendeautozettenwe
gewoonvoordedeur.Deoplossingmoetenwezoeken
ineenmeercompactevormvanbouwen.’

Veel mooi landschap overhouden
‘Defilosofievanonskantooristerealiserenwat
mensenwillen.Voormensenmetenigvermogen
isdatnatuurlijkrelatiefmakkelijkendusbenikook
altijdopzoeknaardeperfecteruimtevoorgewone
mensen.HetprojectHaverleijisbijzonderinteressant.
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DegemeenteDenBoschheeftafgezienvanhetplan
omaandenoordzijdevandestadeenindustriegebied
tebouwen.Daarvoorindeplaatshebbenzehetwijze
besluitgenomenomdevluchtvanietsmeervermo-
gendeburgersnaarderandgemeententestoppendoor
eengebiedvanzo’n220hectaretebebouwen.Niet
metdertigprocentsocialewoningbouw,maarmet
duizendduurderewoningen.Toenikoverhetgebied
nadachtkreegikeenassociatiemetkastelen,ookweer
vanuitdegedachtecompacttebouwenomveelmooi
landschap,gelegenaandeMaas,overtehouden.Want
jekuntjeweluitputteninarchitectonischevernieu-
wing,maaruiteindelijkgaathetomdelocatie.Rusten
uitzichtwarenmijnleidendemotieven.Dekeuzeom
compacttebouwenbetekentookhetwegwerkenvan
deauto,wantalsjevoorelkewoningooknogeenseen
parkeerplekmoetbouwenverliesjeveelteveelruimte.
InhetgevalvankasteelLeliënhuyze,eenvandenegen
woonkastelen,hebbenwebeslotenomdeautoonder
hetcentralepleinendeeromheenstaandewoningente
plaatsen,gewoonophetmaaiveld,waardoorhetplein
endewoningeneromheeninfeiteeenheleverdieping
zijnopgetild.Datishandigomdathetkasteeldaardoor
extrarijzigwordtendewoningeneenbeteruitzicht

InLeliënhuyzeisbeslotendeauto’sonderhetcentralepleinendeeromheenstaande
woningenteplaatsen,waardoorhetpleinendewoningeneenverdiepingzijnopgetild.
FOTO:ALUPHOTOBV

De auto is 
de grootste 
verstoorder 
van de open-
bare ruimte.
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hoekomslaateneennieuweruimteontdekt.Mensen
kunnenflanerenenelkaarontmoeten.Eenmarkt-
pleintjebijvoorbeeldmoeteigenlijknetgrootgenoeg
zijnomdedruktevaneengemiddeldedinsdagochtend
aantekunnen.Enja,danishetopzaterdagovervol.
Krimpdeomgevingintothijnietmeerverderkan
wordeningekrompen.Deautoknijpjeerdanautoma-
tischookuit.Inonzetijdhoorternatuurlijkwelbijdat
jehetbegripparkerenmeeneemtinzo’nverdichtings-
plan.Compactbouwen,stapelenenhetwegwerken
vandeauto,ondergrondsofvianieuweslimme
technieken.Hetwordterduurdervan,maarweboeken
onschatbarewinstophetgebiedvanschoonheiden
niettevergetenduurzaamheid.’

hebbenophetomliggendelandschap.Deautokán
welophetpleinkomen,maarhijhoorterduidelijkniet
thuis.Enzowerkthetook.Mensensprekenelkaarerop
aanalseenautotelangbovenblijftstaan.’

Verdichten
‘Verdichtenisdeoplossing.Verdichtenvande
massazodatmeerfunctiesdichterbijelkaarzijn.
Daarbijhoort,methetterugdringenvandeauto,het
compactermaken,ofkrimpenvandeopenbareruimte,
waardoordiedeplekwordtvoorsociaalverkeeren
ontmoeting.Verdichtenkanookleidentotvoorzie-
ningendichterbij,zodatjenietvoorallesdeautonodig
hebt.Onzewijkenzijnnugemaaktvanuitdegedachte
datwonen,werkenenrecreërenvanelkaarmoeten
wordenlosgekoppeld.Hetiseenuitvloeiselvanhet
ideeëngoedvanLeCorbusierdiezei:“wegmetderue
corridor!”Erkwamenwijkendieeigenlijkgemaaktzijn
voordeautoenwaarindewandelaardanooknietheel
ergprettigrondloopt.Jeverdwaaltinderuimtedie
tegrootisomalsopenbaartewordenervaren.Een
ontmoedigendebezigheid.Mijnantwoordis:verdichten
enopenbareruimtesmakendiedeomgevingzijnvoor
eenverrassendeenafwisselendewandeling;plekken
metverschillendekenmerkenenidentiteiten.Denk
daarbijaanwelkeoudestaddanook:jelooptermet
plezierurenrond,zwervendvansteegnaarstraat
naarpleinnaarparkje,iederekeerverrastalsjeeen

OVERDEARCHITECT

Sjoerd Soetersheeftsamenmet
JosvanEldonkeenarchitectenbu-
reauinhethartjevanAmsterdam.
Hetuitgangspuntvanhunspraak-
makendearchitectuurissimpelen
menselijkbouwen.Zewerkenaan
architectuurvanuitdestedebouw
enaanstedebouwvanuithun
architectonischekennis.
(FOTO:INGMARTIMMER)
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Onze wijken zijn nu gemaakt 
vanuit de gedachte dat wonen, 
werken en recreëren van elkaar 
moeten worden losgekoppeld. 
...mijn antwoord is: verdichten.

DoorsnedevanLeliënhuyze,metdeauto’sopdebeganegrondendehuizenerboven.
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Versnippering staat in de weg van slim parkeren. Voor alle gemeenten die 
geen alleenheerschappij over hun parkeervoorzieningen hebben of nastreven, 
is nauwe samenwerking met private partijen het antwoord. Samen kunnen  
zij de best mogelijke parkeervoorziening tegen de laagst mogelijke kosten 
realiseren.  

Samen slim

Beleid en rendement
Datisnietdepraktijk.Indeparkeerwereldvanalle
dagziterweldegelijkspanningtussenbeleiden
rendement.Diespanningkomttotuitingtussen
gemeentenencommerciëleparkeerbedrijven,maar
evenzeerbinnendegemeententussenbeleidsmakers
endedienstendieverantwoordelijkzijnvoorparkeer-
beheerenvastgoed.Hetparkeerbeleidstaatsomsop
gespannenvoetmeteengoedebezettingsgraadvan
deparkeervoorzieningenofeentenminstekostendek-
kendeexploitatie.
Tussengemeenteenmarktpartijenvertaaltde
rolverdelingzichineensamenwerkingdievaakstroef
loopt.Eriseenschroomominformatieovercapaciteit,
bezettingenparkeergedragtedelen.Enalhelemaal
omafsprakentemakenoververdelingensamenwer-
king.Afsprakenmakenheefteerderhetkaraktervan
onderhandelen,waarbijconflictengeenuitzondering
zijn.Hetblijktnieteenvoudigomvandetraditionele
verhoudingentekomentoteensamenwerkingsmodel.

Eenaantalgemeentenomzeiltdiediscussie,enkiest
ervooromderegiedanmaarnaarzichtoetetrekken.
Bredabijvoorbeeld,dathetstraatparkerenenzoveel
mogelijkopenbaregarageshebbenondergebrachtbij

Slimparkerenvraagtregie.Ermoetimmersprecies
genoegcapaciteitwordengebouwd,binnenhet
beleiddatdegemeentevoert.Zekeralsdetechniek
overenkelejarenveelmeermogelijkhedenbiedtom
parkeerverkeertegeleiden,moetereenregisseurzijn
dieparkeerdersoverdebeschikbareplekkenverdeelten
elkeautozovlotmogelijknaarzijnbestemminggeleidt.
Eenstrakkeregielaatgeenruimtevoortweespalt,
belangenstrijdofconcurrentietussengemeenteen
marktpartijen,oftussenmarktpartijenonderling.
Hetistijdvooreen‘parkeerschap’,naaranalogiemet
dealoudewaterschappen:eenorganisatiewaarin
betrokkenpartijenopgrondvandegemeenschappe-
lijkebelangendekrachtenbundelenensamenwerken
aaneengezamenlijkdoel.
Datgemeenschappelijkbelangiserbijparkerenwel
degelijk.Projectontwikkelaars,vastgoedbeleggers,
parkeerexploitantenengemeentenhebbenallemaal
belangbijeenoptimaleparkeervoorziening.Geen
parkeerplaatsméérdannodigengeencentteveel
geïnvesteerd.Alsdebeschikbareruimteeensgezind
verdeeldwordt,iselkparkeervakzogoedmogelijk
bezet.Alleensamenkunnenpartijenhetklimaat
scheppenwaaringewenstbeleidènbenodigdrende-
mentwordengerealiseerd.
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eeneigenparkeerbedrijf.Exploitatie,beheerenhand-
havingzijnhierinhandenvandegemeentediehet
beleidformuleert.Waarereenbotsingvanbelangen
is,kanBredaophethoogstebestuurlijkeniveaueen
afwegingmaken.
Anderegemeentenproberenoverheidsregietecombi-
nerenmetsamenwerking.ZoheeftMaastrichtvoor
eenduidigheidgekozendoorvijfopenbareparkeer-
garagesenvijfstallingsgaragesonderhandsinerfpacht
uittegevenaanéénparkeerexploitant,Q-Park.
Eindhovenheeftdeexploitatievandrieparkeergarages
gegundaanP1.Bijdielangjarigesamenwerkings-
overeenkomstenheeftdegemeentebepaalde
maximumtarieveneneenniveauvandienstverlening
bedongen.Eindhovendeeltookmeeindeomzet,als
dieboveneenbepaaldniveauuitstijgt.
Heerhugowaardwerktmetverschillendeparkeerex-
ploitantensamen,maarheeftmetelkvanhendezelfde
setafsprakengemaakt.Degemeenteendegrootste
privatepartij,Corio,willenbovendienhetbeheervan
hunparkeergaragesonderbrengenbijdezelfdepartij,
Interparking,watdeafstemmingopoperationeel
niveauverbetert.
Dezepubliek-privateoplossingennemendegemeenten
beheerstakenen(eendeelvan)hetbedrijfsrisicouit
handen,metbehoudvaneenmatevanregie.Maar,
andersdaninBreda,stellendecontractueleafspraken
welgrenzenaandebeleidsvrijheid.Dieafsprakenzijn
nietvandeenedagopdeandereteveranderen,ofer
staateenfinanciëlesanctieop.Eindhovenvergoedt
bijvoorbeelddeinkomstendervingdieP1lijdtalsde
gemeentebesluitdeparkeertarievenonderdeafge-
sprokenniveaustebrengen.

Publiek-private samenwerking
Veelanderegemeenten,waaronderdegrotevier,lijken
beduidendmindercontroletehebben.InAmsterdam,
RotterdamenUtrechtzijnoverdejarenopenbare
garagesontwikkeld,doordegemeenteendooreen

scalaaanprivatepartijen.DenHaagheeftveelvan
zijngaragebezitverkochtaanéénmarktpartij,toen
hetbeginjarennegentigeenkrapbijkaszittende
gemeentewas.Derestrictiesdieaanprivateparkeer-
bedrijvenzijngesteldverschillenvaakperpartijofper
geval.Opdiemanierishetparkeerlandschapversnip-
perdgeraaktenvoordegemeentemoeilijktebesturen.
Alserergensgrotebehoefteisaaneen‘parkeerschap’
danishetjuistindezegrotegemeenten,waarde
beschikbareparkeerruimtesteedsschaarserwordt.En
juistindezestedenishetparkeerschapuiterstmoeilijk
terealiserendoorhetoerwoudvanverschillendeen
somstegengesteldebelangen.

Tochgaathetervankomen,zegtWillemKlinkhamer.
AlshoofdvandeafdelingParkerenvandegemeente
UtrechtkentKlinkhamerdehuidigeweerbarstigeprak-
tijk.MaaralsvoorzittervanhetServicehuisParkeren
ziethijeentoekomstwaarinsamenwerkingheel
aanlokkelijkwordt.Enhijvoorspelt:overeenjaarofvijf
zittendegemeenteendeparkeerbedrijvenaantafelen
spelenzijopenkaart.

HetServicehuis–eencoöperatieinoprichtingwaar
veertiggemeentenzichaanwillenverbinden–
gaatvanafeindditjaarineenaantalpionierende
gemeentendigitaleparkeerrechtenregistrerenende
elektronischebetalingdaarvoorvereffenen.
Datdigitaalparkerenbiedtefficiencyenbetaalgemak.
Hetgeeftdegemeenteookveelmeerinzichtin
parkeergedragengebruikvanparkeerplaatsen,omdat
centraalgeregistreerdwordtwanneerhoeveelauto’s
waarstaan.Zoisopelkmomentvandagennacht
preciesbekendwaarnogruimtebeschikbaarisenwaar
niet.
OmdatiederedeelnemendegemeentebijhetService-
huishetzelfdebegrippenkadergebruikt,wordt
onderlingevergelijkingmogelijk.Gemeentenkunnenzo
lerenvanelkaarservaringenen‘bestpractices’.

Veel andere gemeenten, 
waaronder de grote vier, 
lijken beduidend minder 
controle te hebben. 
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HetServicehuisregistreertelkeautoopkenteken,om
indehandhavingtekunnencontrolerenofbetaaldis
voorhetparkeerrecht.HetsysteemvanhetServicehuis
wordtdaartoeondersteunddoordeRijksdienstvoor
hetWegverkeerdiedekentekenregistratiebeheert.De
RDWheeftgroteervaringenexpertiseophetgebied
vanregistratieeninformatievoorziening.Devoorzitter
vanhetServicehuismeentdathetvoordehandligtdat
‘zijn’registratievanparkeerruimteoptermijngekop-
peldwordtaanderegistratievanhetweggebruik.

Informatieketen rond mobiliteit
MetdeinformatiediehetServicehuisverzamelt,kande
automobilist,viazijnnavigatiesysteemofzijnmobiele
telefoon,langsdekortstewegnaareenvrijeparkeer-
plaatswordengeleid.Zoekverkeerwordtzototeen
minimumbeperkt.Incombinatiemetdeinformatieuit
hetnetwerkmanagementopdeweg,kandereiziger
vandeurtotdeurwordengeleid,langsdesnelsteroute
naareenbeschikbareparkeerplaats.Hetsysteemkan
routealternatievenbiedenomfilestevermijdenen
parkeeralternatieven,bijvoorbeelddekeuzetussenhet
goedkopereP+R-terreinplusaansluitendetramdiede
automobilistinxminutennaarzijnbestemmingbrengt
ofdoorrijdennaardeduurdereparkeergarageinde
binnenstadwatyminutenvergt.

HetnetwerkdatServicehuiseninformatieproviders
vormeniseenbelangrijkeschakelindeinformatieketen
rondmobiliteit,legtKlinkhameruit.Endaarzullen
parkeerbedrijvenopaangeslotenwillenworden.Het
systeemgeleidtimmersparkeerderszonderomwegen
naardeinritvanhungarages,zolangerplaatsis.Dat

issnel,hetvoorkomtteleurstellingengeefttevreden
klanten.Zekerzobelangrijk:hetgeleidingssysteem
zorgtvooreengemiddeldbeterebezettinginde
parkeergarages,waardoorhetrendementverbetert.

Toekomstmuziek
Digitaalparkerenblijftnogeventoekomstmuziek.Het
vergteenforseinvesteringinaangepasteparkeerme-
ters,telecomverbindingenentelefonischparkeren.De
moderneparkeercontroleurmoetwordenuitgerustmet
elektronische‘handhelds’enscanauto’s.Amsterdamis
hiermeeindebinnenstadalvergevorderd.Stedenals
Utrecht,Amersfoort,GroningenenEnschedevolgen.
Eldersmoetdeuitrolnogbeginnen.Hetzaleenjaarof
driedurenvoorhetServicehuisineenaantalsteden
eengoedbeeldkangeven,verwachtKlinkhamer.

Daarbijspeelteenneteligprivacy-probleem,omdatde
overheidviadenummerbordregistratievanhetdigitale
parkeersysteemeenongekendinzichtkankrijgenin
deautobewegingenvandeburgers.Datprobeertde
organisatieteondervangendoordekentekensvanalle
automobilistendiekeurigbetaaldhebben,binnen48
uuronherkenbaartemakenindedatabase.Alleende
kentekensvanauto’sdienogeennaheffingschuldig
zijnwordenbewaard.Klinkhamerzegtdaterbinnende
geldendeprivacyregelgevinggewerktzalwordenvóór
hetServicehuisoperationeelwordt.

Maarookalspionier-gemeentenmetdigitaalparkeren
opstoomkomen,zullenzijvolgenshemnogniet
meteenmetparkeerbedrijvenaantafelgaan.Zijwillen
eerstmeerinzichtinhunparkeersituatieinhunstraten

Dekentekensvanalleautomobilistendiekeurigbetaaldhebben
wordenbinnen48uuronherkenbaargemaakt.
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Dekentekensvanalleautomobilistendiekeurigbetaaldhebben
wordenbinnen48uuronherkenbaargemaakt.

enwijkenendaarvoorhebbenzijeenforsvolumeaan
parkeergegevensnodig.Datvergtnogweleenjaarof
twee,denktKlinkhamer.Opgrondvandeinzichtendie
degemeentenindieeerstetweejaardigitaalparkeren
opdoen,zullenzijevaluerenwaarderuimteenwaar
dekraptezit,enzonodighunparkeerbeleidenhun
parkeerarsenaalaanpassen.

Maarovereenjaarofvijfishetdanzover,voorspelt
Klinkhamer.Denoodzaakomronddetafeltegaan
zittenzaldanookgroterzijndannu,verwachthij,
omdatdeparkeerdrukzekerindestadscentraverder
toeneemt.
Degemeentenhopentegendietijdeenlandelijk
parkeerinformatiesysteemtekunnenaanbieden.
Parkeerbedrijvenvanhunkanthebbeninformatietoe
tevoegenoverhunparkeercapaciteit,enkunneneen
belangrijkebijdrageleverenaaneenoptimaalgebruik
vandetotaalbeschikbareparkeercapaciteit.Beide
kunnenprofiterenvanhetdelenvaninformatieenhet
scherpafstemmenopelkaarsmogelijkheden.Samen-
werkingstimuleertdubbelgebruik.

Degrotevraagisnatuurlijkofdeautomobilisthierin
meewilgaan,eninhoeverrehijzichkanenwillaten
sturen.Opinieonderzoekleertdatdeautomobilistniet
ergveranderingsbereidis,enzeerhechtaaneengratis
parkeerplaatsvoordedeur.Klinkhamergelooftwelin
demaakbaarheid.Hetfeitdatdebeschikbareparkeer-
capaciteitsteedsschaarserwordt,zaldegeestenrijp
maken.

Over een jaar of 
vijf is het dan 
zover, voorspelt 
Klinkhamer.
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DemeesteNederlandersgevennietvaakennietveel
gelduitaanparkeren,eneengrotemeerderheidwil
datvooralzohouden.Meerdandehelftgeeftnooitof
minderdanéénkeerperweekgelduitaanparkeren,en
voor62%blijvendeparkeerkostenonderhettientjeper
maand.86%vindtdetarievennualtehoog,entwee
vandedrieondervraagdenisondergeenenkelevoor-
waardebereidmeertebetalen.Eenzelfdepercentage
meentdatparkereneenmelkkoeisvandegemeente.

Parkerenthuisvoordedeurofindebuurtvandewinkel
isvoordemeestengeenprobleemenookdatmoet
zoblijven.Drievandevierondervraagdenzegtgeen
moeitetehebbenombijhetwinkelenparkeerruimtete
vinden.Aandeanderekantzegt79%datgebrekaan
parkeermogelijkhedeneenredenisomergensanders
tegaanwinkelen.

Thuisparkeertslechts20%deautoineeneigen
carportofgarage.Deoverigenkunnenoverdag(92%)
en’savonds(78%)eenparkeerplaatsindebuurt
vinden.Tweevandedrieondervraagdenwillennietdat
indewoonwijkenbuitenhetcentrumbetaaldparkeren
wordtingevoerdenzijvindenhetnietacceptabelals
zij500metervanhunparkeerplaatsnaarhunwoning
zoudenmoetenlopen.

Zolanghetnietmeerkost,krijgtdeduurdereoplos-
singvandeparkeergarageweldevoorkeurboveneen
plaatslangsdestoeprand.Tweevandedriestaanliever
achtereenslagboom.60%vindtdatdegemeente
bezoekersvandebuurtzoumoetenstimulerenom
eenparkeergaragetegebruikenen44%wildatook
bewonersdiekantuitwordengemasseerd.

Conservatieve parkeerklant 
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62%geeft<€10,-/maanduitaanparkeren
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vindtdetarievennutehoog

Gemeentelijke beleidsmakers en parkeerdeskundigen gaan ervan uit dat zij de automobilist 
meekrijgen naar slimmere, maar ook duurdere en meer geleide parkeeroplossingen. Het moet nog 
maar blijken of dat lukt. Die automobilist is namelijk niet erg veranderingsgezind, zo blijkt uit enkele 
opinieonderzoeken die P1 door Maurice de Hond liet doen.
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Conservatieve parkeerklant 
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Als een gemeente de parkeercapaciteit berekent op de piekbehoefte, is er 
nooit een parkeerprobleem. Maar dan zijn er buiten die piekmomenten altijd 
teveel parkeerplaatsen. P1 geeft een voorzet voor een zuiniger opzet die niet 
afdoet aan de bereikbaarheid.

Bouw niet  
voor de piek

Alsergemopperdwordtopdeparkeervoorzieningin
Nederland,danisheteerderoverhetfeitdatdiegeld
kostdanoverdebeschikbaarheid.Deparkeerruimte
iszeldenhetprobleem.Afgezienvanhistorische
binnenstedenwaardeautogeweerdwordt,zijner
parkeerplaatsentevindenopstraatofinparkeerga-
rages,ookopwinkelmiddagzaterdagenook’savonds
opfilm-entheatertijd.Enoprustigermomenten–het
grootstedeelvandetijddus–iserruimteteover.
Datisopmerkelijk,gegevendatderuimteschaarsis
endatparkeerruimte,zekeringarages,veelgeldkost.
Burgersverwachtendatzijaltijdhunautokwijtkunnen
enonderdrukdaarvanhebbengemeentenblijkbaarde
neigingomteplannenoppiekmomenten.

Diezelfdegemeentezalerwaarschijnlijknietover
peinzenombijtedragenaaneenuitbreidingvaneen
voetbalstadionoftheaterdattijdenstweetopevene-
menteninhetjaarbijnavolzit.Zoalseenhotelierhet
aantalkamersvanzijnhotelnietzalafstemmenop
topdrukte,eenontwikkelaarzijnkantoorprojectenniet
zalafstemmenophettopjevandehoogconjunctuur
eneenwoningbouwcorporatienietzalbouwenvoor
leegstand.Zijkijkenallemaalnaardegemiddelde
bezettingsgraad:dielegtdebasisondereensluitende
exploitatie.

Hoehogerhetgemiddelde,hoebeterhetrendement.
HotelsinAmsterdammikkenbovende80%en
somberennuvolopaangeziendegemiddeldebezetting
vorigjaaronderinvloedvandeneergaandeeconomie
onderde70%daalde.Voorparkeergaragesisdateen
ondenkbareluxe:erzijnermaarweinigdieoverhet
etmaaleenbezettingvan30%halen.Blijkbaarplannen
gemeententeruimenstellenzijtehogeeisenaan
ontwikkelaarsvankantorenenwinkelcentradaneen
sluitendebegrotingkandragen.

Zuiniger en op maat parkeren
Indieruimeplanningwordendegemeentengesteund
doordeparkeerkengetallenvanhetCROW.Ditkennis-
platformvoorinfrastructuur,verkeerenvervoerheeft
diegetallenalsvuistregelontwikkeld,meteenruime
margewaarbinnenverschillendeconcretesituaties
passen.Indepraktijkblijktzekerdebovenkantvande
margevaakruimbemeten,maardatstaatlangniet
altijdindewegaaneenblindgebruikvandeze‘norm’
zondergoedemetingvandewerkelijkebehoefteop
locatie.

Hoezeerdatuitelkaarkanlopen,blijktuiteenconcreet
voorbeeld(zieillustratie).
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EenhotelinHengeloheefthonderdkamersenzou
volgensdeCROW-vuistregelvan0,5parkeerplaats
perkamervijftigparkeerplaatsennodighebben.Uit
registratieblijktdathethotelsindsdeopeningin2001
maaréénkeermeervraagheeftgehad.Detweede,ook
eenmaligepieklagruimonderdevijftig.Opeendrukke
daghoudtdevraagopbijtwintigplaatsenenhet
gemiddeldeligtopacht.
InhetnaastgelegenTheaterdattezelfdertijdopendeis
desituatienietanders.VolgensdeCROW-kengetallen
zoudenervoorde880stoelenindeGroteTheaterzaal
ende90stoelenindefilmzaal194tot291parkeer-
plaatsenmoetenzijn.Sindsdeopeninghebbenzich
nooitmeerdan139parkerendebezoekersgemelden
meestalveelminder.

Hethotelenhettheaterhebbenhetindeeerstedrie
jaarvanhunbestaangedaanzondereigenparkeer-
ruimte.Gastenenbezoekersparkeerdenzonderveel
problemenindeomliggendestraten,waarvoorzijzes
dagenindeweekvan9tot18uurmoestenbetalen.
Sinds2004kunnenzijterechtineennaastgelegen
openbareparkeergaragediemaarliefst341plaatsen
telt:daarpastzelfsdeeenmaligepiekbehoeftevan
hoteléntheaterbijnatweekeerin.

Nevenstaandeisgeenuitzondering.Parkerenkanin
veelgemeentenzuinigerenbeteropmaat.Maardaar
isweleendrastischeveranderingvoornodig,zowelin
gedragalsindenken.
Hetanderegedragrichtzichopmeteninplaatsvan
normenhanteren.Teweinigwordtdaadwerkelijkde
parkeerbehoefteoplocatiegeregistreerd,perdoelgroep
envoorelktijdstipronddeklokendoordeweek.Door
deaanwezigheidspercentagesgoedtestapelenente
anticiperenopdubbelgebruikvaneenparkeerplaats
doorbewoners,werkendenenwinkelendpubliekop
verschillendetijdstippen,blijfthetbenodigdeaantal
parkeerplaatsenruimonderdeoptelsomvanalle
behoeften.

Deomwentelinginhetdenkengaatoverhetgeboden
voorzieningenniveau:diemoetnietafgestemdzijn
opuitzonderlijkepieken,maaropvakervoorkomende
drukkemomenten.Hethotelinvoorgenoemdesituatie
moetbijvoorbeeldnietkijkennaareenmaligepiekmo-
mentenvan33of62gevraagdeparkeerplaatsen,maar
naarhetvakerterugkerendeniveauvantwintig.

Alle registers open
Bouwenopvakervoorkomendedrukteinplaatsvan
oppiekenleidttotsubstantiëlebesparingen.Maareen

100 kamers x 0,5
volgens CROW-vuistregel

50  parkeerplaatsen
20  bezet op een drukke dag
8  bezet op een gemiddelde dag
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krapperafgestemdeparkeermarktheeftwelbuffers
nodigomdeuitzonderlijkedruktevandejaarmarkt,de
dolledwazedagenofdetopexpositieoptevangen.
Hetgaatomhetcreatiefvindeneninzettenvanover-
loopgebieden,metaansluitendopenbaarvervoernaar
hetevenement.Eenprofessioneleevenementenorga-
nisatiealsdeRAIheeftdaarhandigheidinopgebouwd:
hoegroterdebeurs,hoemeerparkeerterreinenmet
busverbindingwordenopengesteldenbijdeAutoRAI
ofdeHuishoudbeursgaanalleregistersopen.

Ookstructureelmoeteenkrappereparkeermarkt
flexibelkunnenzijn.Deparkeervraagkanimmers
snelveranderen,bijvoorbeelddoordeopkomstvan
publiekstrekkerMediaMarktinAmsterdamZuidoost,
ofdoorhetplotselingverdwijnenvanFortisBanken
zijnhoofdkantooraandeRotterdamseBlaak.
Capaciteitafbouwenofuitbreidengaatuiteraard
inschokken.HetnieuweP+R-terreinofeennieuwe
garagewordennueenmaalinéénkeeropgeleverd,
waarbijerhonderdenparkeerplaatsenbijkomen.Bij
sluiting,ofbijherinrichtingvaneenwoonwijkmet
reductievanhetaantalparkeerplaatsen,gebeurt
hetzelfdeinomgekeerderichting.
Delokaleparkeermarktmoetinzulkegevallenweereen
nieuwevenwichtzientevinden.Parkeerplanningiseen
kwestievanvoortdurendbalancerentussenovercapa-
citeitenondercapaciteit.

Demeestvoordehandliggendebuffervormthet
grotearsenaalaan(relatief)goedkopeparkeerplaatsen
opstraat.Diekunnenalserovercapaciteitontstaat
gemakkelijkensnelwordenherbestemdvoorfietspad,

bloembakken,wandel-ofspeelruimte,waarbijhet
‘blik’uithetzichtverdwijnt.Bijtijdelijkekraptekunnen
parkeervakkenweerterugkeren.
Eenaantalgemeentengaatzoalommetstraat-
parkeren.DegemeenteHardenbergbijvoorbeeld
handhaaftnunogzoveelmogelijkparkeervakken
langsdestoepomondercapaciteitoptevangen,maar
gaatdiestapsgewijsverwijderenzodraenkelenieuwe
parkeergarageswordenopgeleverd.Hengelomaakt
algrotestukkenstraatautovrijomdatervoldoende
capaciteitindegaragesis.Hetzelfdegebeurtrondde
MegastoresinDenHaagwaardeparkeervakkenaan
destoeprandplaatsgaanmakenvooreenverbreed
fietspad.

Dezeflexibiliteitisalleenoptebrengenalsgemeenten
enexploitantenvanparkeergaragesinformatie
deleneninhunonderlingeafsprakenencontracten
afstemmenomruimtetelatenvoordegewenste
aanpassingen.Vaakeenmoeilijkeopgave,omdat
delastenvandebenodigdeaanpassingennietaltijd
gelijkverdeeldzijn,endegemeenteookbeleidsmatige
afwegingenmeeneemtdievoormarktpartijenniet
vooropstaan.
Maarbeidepartijenhebbenuiteindelijkwelgroot
belangbijeenevenwichtigesituatie.Endatgezamen-
lijkebelangzoudebasismoetenkunnenleggenvoor
eenproductievesamenwerking.

Hoe hoger het gemiddelde, 
hoe beter het rendement. 
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Breng parkeerbehoefte in kaart
Voeropallerelevantielocatiesgedetailleerdemetingenuitvan
hetvervoersgedrag(‘modalsplit’)endegemiddeldeparkeer-
vraag.Specificeerdatnaarfunctiesalswonen,werkenen
winkelenomdatelkvandiefunctieseeneigenparkeerpatroon
kent.Kijkondermeernaargemiddeldautobezitinwoonwijken,
hetaantalpassanteninwinkelcentra,personeels-enbezoe-
kersaantalleninkantoren,zorginstellingen,etc.

 
Bepaal het parkeerbeleid
Degemeentemoetbepalenwathetmaximaalacceptabele
autogebruikis,bijwelkbezettingspercentagesprakeisvan
tekortofschaarsteaanparkeerplaatsen,hoedegemeente
voorzietineenoptimaalgebruikvandeparkeercapaciteit,
ofparkerenopstraateninparkeergaragescommunicerende
vatenzijnenofzijauto’svandestraatwilweren.

Leg parkeernormen vast
Opbasisvandeuitgangspuntenvanhetparkeerbeleiden
demetingenvanhethuidigegebruikperfunctiesteltde
gemeenteparkeernormenopdiespecifiekaansluitenophaar
wensenenhettevoerenbeleid.

  

Bepaal aantal benodigde parkeerplaatsen
Vertaaldegemeentespecifiekenormeninhetaantalbeno-
digdeparkeerplaatsenperfunctie.Concreteaantallenzorgen
voorcontinuïteitinhettevoerenparkeerbeleid.

  
Bepaal lokaal parkeergebruik
Maakperwijkofgebiedinzichtelijkhoehetaantalparkeer-
plaatsenisverdeeldoverdoelgroepenalsabonnement-of
vergunninghoudersenkortparkeerders.Ditgeeftgedetailleerd
inzichtindelokaleparkeerbehoefteenwaardievandaankomt.

Breng overcapaciteit in kaart
Meethetaantalonbezetteplaatsenenureninelkgebieden
voorelkefunctie,zowelopstraatalsinparkeergarages.Door
inzichtindeovercapaciteitkandegemeentebepalenhoeveel
ruimtehetbestaandeparkeerareaalnogbiedt.

 
Toetsing bouwplannen
Bijelkeindividuelevergunningaanvraagvoorzowelnieuwbouw
alsherontwikkelingvanvastgoedbeoordeeltdegemeente
ofdaarbijnieuweparkeervoorzieningenstriktnoodzakelijk
zijnofdatdeparkeerbehoeftekanwordenopgevangeninhet
bestaandeparkeerareaal.

 
Bewaking parkeerareaal
Houdvraagenaanbodookindegatenopgebied-enwijkover-
stijgendniveau.Eenwijkmetovercapaciteitkandienenals
overloopgebiedvooreenanderewijk.Iserpersaldoeentekort,
bepaaldanindesamenhangvandeverschillendegebiedenen
functieswaarenhoeveelplaatsenbijgebouwdmoetenworden.

Stappenplan P1

Hoe komt een gemeente aan een passende parkeer-
voorziening, met de juiste dimensionering?  
Hoe wordt de kans op een onrendabele exploitatie 
beperkt? Hierbij de handleiding van P1, stap voor stap. 
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De optelsom van allerlei parkeerinitiatieven leidt niet tot oplossing van het 
parkeervraagstuk. Blind bijbouwen is ook niet de oplossing. Er is vaak meer 
parkeerareaal voorhanden dan wij ons allen realiseren. En het toevoegen van 
capaciteit levert nog geen businesscase op voor gemeenten en eigenaren van 
parkeerfaciliteiten. Nu al is het overgrote deel van onze bestaande parkeer-
voorzieningen niet rendabel te exploiteren. Los van het beeld dat bestaat bij 
de publieke opinie. Het is dus geen kwestie van meer, meer, meer.  
Het moet slimmer.

Slim parkeren is 
delen, delen en 
nog eens delen!

Wat staat ons dan nog in de weg?
Erheerstinonslandophetgebiedvanparkereneen
mentaliteitvaniedervoorzichenGodvooronsallen.
Opbetalenvoorstilstaanrustnogsteedseentaboe
entevaakwordtdecapaciteitbepaaldopbasisvande
vraagoppiekmomenten.Deoverheid(zowelnationaal
enlokaal)moeteenmeersturenderolaannemenen
derugrechthoudenbijopheteerstegezichtwellicht
weinigpopulairemaatregelen.Ermoetmeergehandeld
wordenopbasisvanervaringscijfersinplaatsvan
aannamesenrichtlijnen.HetParkeerProductiviteits
Profielwordtdoorteweinigpartijengoedgebruikten
slechtsindividueelperstakeholdergevoed.

Wat staat ons te doen?
Erismaaréénoplossingendatisdelen,delenennog
eensdelen.Delenvankennis,ervaringmaarookvan
parkeerareaal.Zonderdelenkomenwijniettoeaan
hetvermenigvuldigenvanefficiency,bezettingen
parkeergemak.

Doortedelenzijnwijmetzijnallenbeterinstaatom
decapaciteit(fysiekenmentaal)betertebenutten.
Endaarzijnbezoekers,bewonersenbestuurdersbeter
meeaf.Bestpracticedientdaarbijstelselmatigals
leidraadgenomentewordenomaandehanddaarvan
voortgangteboeken,vooruitgangtecreërenenelkaar
aantesprekenoponshandelenvanuitdecollectieve
opgavediewijhebben.
Verdiepinginplaatsvanvermeerdering.Slimmerin
plaatsvanmeer.Ensameninplaatsvanikke,ikke,ikke.

Doetumee?
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