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VOORWOORD
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O
nlangs hoorde ik op een congres Thomas Rau spreken. Kent u hem? Hij is architect 

maar even zo zeer een visionair en vernieuwer.

Zijn visie op onze wereld en hoe wij daar mee omgaan is interessant. Zijn boodschap is dat wij 

te gast zijn op deze aardkloot en daar zuinig mee om moeten springen. Wij zijn hier tenslotte 

slechts tijdelijk en we willen onze nazaten niet opschepen met door onszelf veroorzaakte 

problemen. “We moeten alles wat eindig is, oneindig beschikbaar houden”, betuigt Rau, die 

erkent dat dat van een ieder een verandering in denken én doen vraagt.

Als we de lijn van Rau vertalen naar onze branche, zetten we niet meer in op benzine en diesel, 

bouwen we met reeds gebruikte materialen, kopen we groene stroom in of nóg beter, wekken 

we die stroom zelf op.

In dit magazine is Daniëlle Snellen van het Planbureau voor de Leefomgeving de 

gasthoofdredacteur. U heeft misschien al kennis met haar gemaakt op het Jaarcongres, 6 april 

jongstleden, waar Daniëlle in gesprek ging met bezoekers over de toekomst van parkeren 

in woonwijken. We moeten ons volgens haar voorbereiden op een nieuwe situatie. “De 

zelfrijdende auto zal er niet binnen twee jaar zijn, maar in de komende decennia neemt de auto 

wel steeds meer taken van ons over.” Hoe Snellen en de door haar aangewezen professionals 

de ontwikkelingen zien, leest u vanaf pagina 9. Ook in het panelgesprek wordt ingezoomd 

op parkeren in woonwijken. Of beter gezegd, het niet meer parkeren in woonwijken omdat 

er weinig of geen parkeerfaciliteiten worden ontwikkeld. Het zijn nieuwe ontwikkelingen die 

kansrijk lijken. Nieuw is ook de scanauto in Bergen op Zoom, die 100% elektrisch is. Op pagina 

34 leest u meer over deze wereldprimeur.

Als je ’t zo bekijkt, wordt de parkeerwereld steeds groener en bewuster. En ontwikkelen en 

werken we steeds meer in lijn met wat Rau predikt. De parkeerwereld is bezig met een mind 

change.

Veel leesplezier.

ERNA JANSEN
hoofdredacteur
erna@acquirepublishing.nl

De parkeerwereld 
wordt steeds 
groener en 
bewuster



EASYPARK 9090
Uw dak als ideale parkeeroplossing

Uniek EasyPark 9090 systeem met zelffi xerende tegels op dragers 

met conische nokken. Scheiding van waterdichte en berijdbare laag 

verkleint kans op lekkage, vermindert onderhoud en garandeert 

een langere levensduur.

Vragen of vrijblijvend advies? 

Neem contact op met INTERCODAM infra en bel 036 535 92 50 of

mail naar info@intercodaminfra.com  |  www.intercodaminfra.com

ROOFLOGIX | onderdeel van

Sigmax camerahandhaving
 

Dé totaaloplossing voor camerahandhaving: van levering  

camera’s tot opvolging en administratieve afhandeling  

in CityControl. In te zetten bij o.a. C01, milieu en  

slagboomloos parkeren.

  Scannen kentekens middels ANPR camera’s

  Controle vergunningen en ontheffingen door   

 koppeling externe systemen zoals CityPermit

  Afhandeling gescande voertuigen in BackOffice

  Verkrijgbaar als losstaand product en als  

 volledige dienstverleningsoplossing

Meer weten?

Neem contact op met Sigmax via +31 (0)53 480 3100

of ga naar sigmax.nl/cityaccess.
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EASYPARK 9090
Uw dak als ideale parkeeroplossing

Uniek EasyPark 9090 systeem met zelffi xerende tegels op dragers 

met conische nokken. Scheiding van waterdichte en berijdbare laag 

verkleint kans op lekkage, vermindert onderhoud en garandeert 

een langere levensduur.

Vragen of vrijblijvend advies? 

Neem contact op met INTERCODAM infra en bel 036 535 92 50 of

mail naar info@intercodaminfra.com  |  www.intercodaminfra.com

ROOFLOGIX | onderdeel van
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ONLINE

LINKEDIN-DISCUSSIES  

 #KLANTBELEVING

HOE KAN GEBRUIK PARKEERGARAGE GEOPTIMALISEERD WORDEN?

In de LinkedIn-groep van PARKEER24 zijn de afgelopen tijd verschil-

lende discussies gestart. Hieronder ziet u een van de onderwerpen 

waarover u kunt meepraten. Om mee te kunnen discussiëren, moet 

u lid zijn van de groep van PARKEER24. Dit kan eenvoudig door op 

de LinkedIn-pagina van PARKEER24 te klikken op de button ‘Vragen 

om lid te worden’. 

Mr. Y Parking Guest bekijkt parkeerfacilitei-

ten door de ogen van de klant en vergelijkt 

parkeergarages. Over zijn bevindingen 

tweet hij vervolgens. 

De berichtgeving is soms kritisch; Mr. Y laat 

regelmatig zien wat beter kan. Maar ook de 

positieve ervaringen worden gedeeld. 

Met de hashtag (=#) klantbeleving is deze 

tweet gepost. Niet vermeld staat waar deze 

foto genomen is. Maar ’t plaatje is fraai. 

In het historisch centrum van Voorburg 

heerst een behoorlijke parkeerdruk op 

straat. Uit parkeertellingen blijkt dat in de 

nabij gelegen parkeergarage vaak nog vol-

doende plaats beschikbaar is. Maar deze 

garage wordt niet graag gebruikt, geven 

parkeerders aan. Onveiligheid en krapte 

worden als belangrijkste redenen aange-

voerd om de garage te mijden. 

De gemeente geeft in de LinkedIn-groep 

aan op zoek te zijn naar een adviseur die 

de lay-out van de garage kan onderzoeken 

en advies kan geven over de constructie. En 

op die vraag werd enthousiast gereageerd.

Diverse vakprofessionals geven aan graag 

te willen meedenken, maar willen dan 

eerst meer informatie. 

Andere gemeenten nodigden Voorburg uit 

om een kijkje te nemen in hun parkeerga-

rage die recent gerevitaliseerd is om zo in-

spiratie op te doen.

De gemeente Voorburg geeft in een telefo-

nische reactie aan dat ze verrast is door de 

vele positieve reacties. 

PARKEER-TWEET 
In deze rubriek een opvallende parkeer-tweet. Tips?  
Mail dan naar erna@acquirepublishing.nl

Blijf ook in gesprek op de LinkedIn groep van PARKEER24.  
Bijna 800 collega’s zijn lid van de groep.
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Amsterdam presenteert de nieuwe fietsplan-

nen voor de stad in het Meerjarenplan Fiets 

2017-2022. Het plan heeft als pijlers: com-

fortabel doorfietsen, gemakkelijk fietsparke-

ren en het nieuwe fietsen. Om verkeerskun-

dige en ruimtelijke problemen tegen te gaan 

en op te lossen trekt Amsterdam 54 miljoen 

euro uit. 

Tussen Amsterdam-Oost en -West komt een 

fietsring en er wordt een binnenring aange-

legd tussen de Marnixstraat en de Sarpha-

tistraat, die onlangs al deels tot fietsstraat 

is verbouwd. Op belangrijke hotspots waar 

fietsparkeren een probleem vormt, wordt 

een schoonmaakactie gehouden. Fietspar-

keerplekken worden verplaatst naar de bui-

tenrand van het centrum (Bike&Walk). En 

om fietsers aan te moedigen zich sociaal te 

gedragen, start Amsterdam een gedrags-

campagne. 

Blijf ook in gesprek op de LinkedIn groep van PARKEER24.  
Bijna 800 collega’s zijn lid van de groep.

DOORFIETSEN EN 
GEMAKKELIJK 
FIETSPARKEREN

Parkeren wordt eenvoudiger gemaakt door 

de Park Stop, die tevens de kans op parkeer-

schade beperkt. De smalle parkeerbalken 

kunnen zowel in de breedte als de lengte 

van een parkeervak worden toegepast en 

kunnen op verschillende ondergronden 

worden geïnstalleerd. 

Zodra de auto met de Park Stop in aanra-

king komt, is er bandencontact voelbaar als 

teken dat de bestuurder dient te remmen 

of bij te sturen. Dit bandencontact is bij een 

gewone inparkeersnelheid niet schadelijk 

voor de auto en alleen bedoeld als een sig-

naal voor de bestuurder. Zo zorgt de Park 

Stop ervoor dat de bestuurder correct inpar-

keert en de auto niet scheef in het parkeer-

vak komt te staan of onverhoopt tegen een 

muur rijdt.  

Behalve dat de Park Stop parkeerschade 

aan de auto voorkomt door een goede be-

grenzing van het parkeervak, zorgt hij ook 

voor grotere veiligheid voor de omgeving. 

Zo zijn de balken ook toe te passen ter be-

veiliging van voetpaden op grote parkeer-

plaatsen, parkeerdaken of parkeergarages. 

De geïntegreerde reflectiestrepen maken 

bovendien een betere oriëntatie mogelijk in 

een parkeergarage.

De Park Stop’s van Intercodam Infra zijn 

vervaardigd van gerecycled rubber en als 

een van de weinige Park Stop-oplossingen 

PAK-vrij. De Park Stop is 10 cm hoog en ver-

krijgbaar in zwart/wit en zwart/geel in een 

lengte van 90 en 182 cm.

Meer informatie: 

www.intercodaminfra.com 

SIMPEL EN SCHADEVRIJ PARKEREN

MINGARDO WINT PARKING & 
PROPERTY PRIZE

Doctor Giuliano Mingardo van de Eras-

mus Universiteit in Rotterdam heeft de 

‘Parking & Property Prize’ gewonnen 

tijdens de British Parking Awards 2017 

van de British Parking Association. 

Mingardo is tot winnaar uitgeroepen 

vanwege zijn toonaangevend werk op 

het gebied van parkeerterreinmanage-

ment, -handhaving, design en team-

werk.

advertorial
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TERUGBLIK JAARCONGRES

Parkeerwereld denkt 'out of the box'  
    tijdens Versnellingskamer

“We hebben te maken met vier parkeer-

vraagstukken, die vragen om een slimme 

oplossing”, introduceert dagvoorzitter 

Hugo van de Steenhoven de Versnellings-

kamer tijdens het PARKEER24Jaarcongres 

op 6 april in kasteel De Vanenburg in Put-

ten. Aan het eind van de middag werden 

oplossingen voor deze vraagstukken ge-

presenteerd.

Het concept ‘Versnellingskamer’ is posi-

tief ontvangen door de bezoekers van het 

congres. ‘Een leuke manier om nieuwe 

ideeën op te doen én nieuwe mensen te 

leren kennen’, zei een deelnemer enthou-

siast. Ook andere professionals gaven aan 

het netwerken te waarderen.

Alle presentaties die in de middag zijn gehouden, een 

verslag van de Versnellingskamer en een fotoreportage 

vindt u op www.parkeer24jaarcongres.nl
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PARKEER24

gasthoofdredacteur

Daniëlle Snellen,  

sinds 2002 Senior wetenschappelijk onderzoeker mobiliteit  

en verstedelijking bij het Planbureau voor de Leefomgeving

P
arkeren bij je huis. Graag zo makkelijk 

mogelijk, toch? Je komt thuis na een lange 

werkdag of met een berg boodschappen. Dan 

is voor de deur wel zo handig. Op zo’n moment lijkt parke-

ren heel belangrijk. Maar de straat waar je woont heeft nog veel 

meer functies. Speelruimte voor kinderen bijvoorbeeld. Maar ook 

verkeersruimte voor voetgangers en fietsers. Er zijn plantsoenen en 

je vuilcontainer moet af en toe geleegd. Er zit mogelijk een winkel 

die bevoorraad wordt en misschien is er zelfs een terrasje. O, en het 

is ook wel fijn als het er allemaal een beetje gezellig uitziet. Ik noem 

maar wat dingen. 

Tel daar bij op dat veel woonwijken helemaal niet gemaakt zijn voor 

een wereld met zoveel auto’s als we nu hebben. En dat het hele-

maal niet zeker is dat we over 20 of 30 jaar nog steeds op dezelfde 

manier met auto’s en parkeren omgaan als nu. Dan is het duidelijk 

dat parkeren in woonwijken in het nu, en in de toekomst, een bui-

tengewoon boeiend onderwerp is. Tijd voor een themanummer dus.

In dit nummer aandacht voor demografische ontwikkelingen in onze 

steden, een belangrijke drijvende kracht achter autobezit. We kijken 

met de blik van een stedebouwkundige naar het vraagstuk van laad-

palen in woonwijken. Met een Delftse hoogleraar spraken we over 

de rol die (geparkeerde) waterstofauto’s kunnen spelen in een duur-

zaam energiesysteem. En we kijken naar de rol van ons parkeerge-

drag en hoe dat kan veranderen als we (ooit) autonoom gaan rijden.

Veel leesplezier!
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De druk op de beschikbare parkeerplaatsen in stedelijke 

woonwijken neemt toe en de MOGELIJKHEDEN  om hier iets 

aan te doen zijn beperkt. Wil je de parkeerdruk daar aanpakken, 

dan zou je ook eens moeten denken aan tariefdifferentiatie, 

gekoppeld aan de vraag welke AFSTAND tot een parkeerplaats 

aanvaardbaar is. Dat zegt Daniëlle Snellen, sinds 2002 Senior 

wetenschappelijk onderzoeker mobiliteit en VERSTEDELIJKING 

bij het Planbureau voor de Leefomgeving.1) 

Interview met gasthoofdredacteur Daniëlle Snellen

Gedrag sleutel bij parkeren 
in stedelijke woonwijken

S
nellen is stedenbouwkundig planoloog en 

studeerde Bouwkunde aan de TU Eindho-

ven. Haar promotieonderzoek ging over 

de ruimtelijke structuur van woonwijken en 

de activiteiten- en verplaatsingspatronen van 

bewoners. Tijdens die studie speelde parkeer-

ruimte nog geen vooraanstaande rol. Snellen: 

“Dat komt onder meer omdat het heel moeilijk 

is om betrouwbare cijfers te krijgen over het 

aanbod van parkeerplaatsen in woonwijken. 

Gemeenten houden dat namelijk niet systema-

tisch bij. Ze leggen vaak wel een parkeernorm 

per woning op bij de aanleg van nieuwe wijken 

en houden daar ook rekening mee in het ont-

werp. Vervolgens meten ze het af aan de hand 

van kenmerken van de ruimtelijke structuur. 

Daar komt bij dat zulke cijfers eigenlijk alleen 

van belang zijn als er veel geklaagd wordt of als 

er veel fout geparkeerd wordt. Waarbij je dan 

ook nog moet bedenken dat mensen die kla-

gen over parkeergelegenheid in hun woonwijk 

vaak bedoelen ‘parkeergelegenheid voor hun 

deur’. En dat mensen die parkeergelegenheid 

voor hun deur – hoewel het een openbare par-

keerplaats is – soms zelfs als een recht zien. Een 

parkeerhaven op 100 meter van hun huis met 

voldoende plek wordt daarom niet als oplos-

sing ervaren. ”

DRUK OP BESCHIKBARE PARKEERPLAATSEN

Ondertussen neemt de druk op de beschikba-

re parkeerplaatsen in woonwijken toe. Sinds 

2000 is het autobezit met 30 procent gestegen. 

Momenteel zijn er 8,2 miljoen personenauto’s 

in Nederland. Daarnaast zijn er 800.000 bestel-

busjes, die steeds meer thuis geparkeerd wor-

den. Snellen: “Dat laatste heeft te maken met 

Bestelbusjes worden steeds meer in 

de woonwijken geparkeerd, omdat 

werknemers taken online krijgen 

en niet meer eerst naar het bedrijf 

hoeven.
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de flexibilisering van de arbeidsmarkt en het 

groeiend aantal ZZP-ers. Vroeger gingen men-

sen eerst naar het bedrijf, waar de taken ver-

deeld werden: daarom parkeerden ze het busje 

bij het bedrijf. Nu krijgen ze die taken echter 

online, waardoor ze niet meer eerst naar het 

bedrijf moeten.” Gemeenten spelen op dit pro-

bleem in door in de lokale APV’s beperkingen 

op te nemen over de grootte van de voertuigen. 

Snellen: “Die normen zijn overigens vrij soepel 

en komen vaak neer op maximaal 6 meter lang 

en maximaal 2,40 meter hoog.”

De druk op de beschikbare parkeerplaatsen in 

woonwijken is met name hoog in wijken die 

zijn ontworpen in een periode waarin het au-

tobezit substantieel lager was dan tegenwoor-

dig – voor de jaren ’70 – en waar de moge-

lijkheden om extra parkeerplaatsen te maken 

beperkt zijn. Snellen: “Het kan dan vaak alleen 

ten koste van bijvoorbeeld groenstroken of 

speelplekken, maar dat wil ook niet iedereen.” 

Daarnaast kunnen in wijken met gemengde 

functies – wonen en kantoren/bedrijven – de 

parkeerterreinen van kantoren/bedrijven ruim-

tetechnisch soms een deel van de oplossing 

vormen. Snellen: “Daarbij is het vaak wel las-

tig om privaatrechtelijke afspraken te maken. 

Want een bedrijf wil natuurlijk wel dat de au-

to’s van bewoners zijn verdwenen tegen de tijd 

dat hun bedrijf open gaat.” 

VISUEEL PROBLEEM EN CONSEQUENTIE 

VAN GEDRAG

Naast de beschikbaarheid van parkeerplaatsen, 

is de druk op de beschikbare parkeerplaatsen 

in woonwijken volgens Snellen ook een visueel 

probleem – sommige bewoners vinden al dat 

blik op straat niet mooi – en een consequentie 

van gedrag. “Als mensen bereid zouden zijn 

iets verder te lopen naar hun auto, dan zou het 

verdelingsvraagstuk gemakkelijker worden.”

Bij woonwijken rondom het centrum waar het 

parkeerprobleem echt nijpend wordt, heeft de 

gemeente nog een andere optie, het vergun-

ningparkeren. Snellen: “Dat klinkt duur, maar 

in de praktijk zijn dit vaak laagdrempelige op-

lossingen tegen lage kosten voor bewoners. 

Het doel is dan vaak veel meer om de druk van 

bezoekersparkeren tegen te gaan.”

BETALEN VOOR PARKEREN

Negen jaar geleden bracht het PBL de studie 

Parkeerproblemen in woonwijken  uit.2) Snel-

len was co-auteur. “Een van de onderwerpen 

daarin was het betalen voor parkeren. Over 

het algemeen is parkeren in woonwijken gratis. 

Tegelijkertijd betaalt iemand wel de grond om 

op eigen terrein te kunnen parkeren. Je zou ta-

riefdifferentiatie ook voor de publieke ruimte in 

woonwijken kunnen invoeren: mensen betalen 

voor parkeren voor hun deur, maar als ze 150 

meter verder parkeren is het gratis. Op die ma-

nier geef je mensen de keuze. Ik vermoed dat 

dan een flink deel van de mensen die het nu 

Je zou 
tariefdifferentiatie 
ook voor de 
publieke ruimte 
in woonwijken 
kunnen invoeren

Naast de beschikbaarheid van parkeerplaatsen, is de druk op de beschikbare parkeerplaatsen in woonwijken ook een visueel probleem.
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een probleem vinden dat ze niet voor de deur 

kunnen parkeren dat plotseling een veel min-

der groot probleem vinden. Helaas zijn er nog 

geen praktijkvoorbeelden van; als onderzoeker 

zou ik het zeker de moeite waard vinden om 

zo’n experiment te houden.” Snellen maakt 

echter meteen ook een kanttekening: “Uit die-

zelfde studie kwam ook naar voren dat de ma-

nier waarop parkeergelegenheid is geregeld in 

een woonwijk vrijwel nooit een bepalende fac-

tor is voor de beslissing om een auto te kopen 

en ook niet voor de woonlocatiekeuze.”  

De afgelopen jaren hebben volgens Snellen 

aangetoond dat sturen met heel strenge nor-

men alleen werkt in de meest stedelijke plek-

ken van Nederland. “Dat kan allereerst omdat 

zulke plekken vaak een bepaald publiek aan-

spreken, die anders staan ten opzichte van de 

auto. En ten tweede omdat er op zulke plek-

ken vaak veel alternatieve vervoerswijzes zijn 

en omdat bestemmingen c.q. voorzieningen 

vaak dichterbij zijn. Met strenge normen in au-

toafhankelijke gebieden zonder alternatieven 

schiet je niets op.” 

ONTWIKKELINGEN

Ondertussen komen een aantal ontwikkelingen 

samen. Allereerst de toenemende verstedelij-

king en het toenemend autobezit. Dat laatste 

hangt ook samen met het toenemend aantal 

huishoudens. Snellen: “Het aantal auto’s hangt 

namelijk meer samen met het aantal huishou-

dens en niet zozeer met het aantal individuen.” 

Daarnaast is er de bereikbaarheidsproblema-

tiek en de milieuproblematiek. “Een deel van 

de oplossing voor dat laatste zit in de techniek. 

Daarmee zijn de andere problemen echter niet 

opgelost. Dat kan alleen via regulering en ge-

dragsverandering. Er moet namelijk wel iets ge-

beuren, want we kunnen niet blijven doen wat 

we nu doen: dat past in een aantal gebieden 

niet meer. En dat leidt tot problemen: niet zo-

zeer op het gebied van parkeren, maar wel op 

het gebied van mobiliteit en bereikbaarheid.” 

Daar komt bij, aldus Snellen, dat in verstede-

lijkte gebieden er meerdere ruimteclaims zijn: 

de auto wil ruimte, maar dat geldt ook voor OV, 

fiets en voetganger. En er moet ruimte zijn voor 

woningen, voorzieningen etc.

Bij het zoeken naar oplossingen en de moge-

lijkheden van gedragsverandering wordt vaak 

Een parkeernorm 
van nul is pas 
oneerlijk als er 
geen alternatieven 
zijn
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hoopvol naar jongeren gekeken. Ze vinden 

autogebruik vaak belangrijker dan autobezit 

en lijken minder aan de status van een auto te 

hechten. Snellen waakt er echter voor om te 

vroeg te juichen: “We weten namelijk nog niet 

of dat een tijdelijke opvatting is of een blijven-

de voor de rest van hun leven. Het Kennisinsti-

tuut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) heeft daar in 

2014 onderzoek naar gedaan3) en zij kwamen 

tot de conclusie dat jongeren in een latere le-

vensfase toch vaak een eigen auto willen heb-

ben. Snellen: “Dat is niet verwonderlijk, want 

de inrichting van onze ruimtelijke structuur ver-

eist dat op veel plekken in feite.”

AUTONOOM RIJDEN

Ondertussen speelt op langere termijn nog 

een andere ontwikkeling: de doorbraak van 

autonoom rijden. Snellen verwacht dat volle-

dig autonoom rijden in een stedelijke context 

pas over meerdere decennia realiteit wordt: “Ik 

sprak laatst een professor Henk Nijmeijervan de 

TU Eindhoven en die had het over 2070. Auto-

noom rijden is overigens een incrementeel pro-

ces, stap voor stap neemt de auto steeds meer 

functies over.”

Als het echter eenmaal zover is, kunnen de 

effecten groot zijn. Snellen: “Er is een studie 

gedaan door het International Transport Fo-

rum met een simulatie in Lissabon.4) Daarbij 

werden de huidige ruimtelijke structuur en 

verplaatsingspatronen ingevuld met volledig 

autonoom deelrijden. De uitkomst was dat er 

veel minder auto’s nodig waren en veel minder 

parkeerplekken. Maar ook dat je meer ritten 

en meer kilometers nodig hebt, omdat je lege 

ritten gaat krijgen. En dat autonoom rijden de 

concurrentie zal aangaan met OV.” Erover door 

filosoferend ziet Snellen nog meer uitdagingen: 

“ Je zult de openbare ruimte erop moeten in-

richten. Met niet zozeer parkeerplekken als wel 

‘pick-up drop off’-stroken. Je kunt niet zomaar 

overal in- en uitstappen, vooral niet in gecon-

centreerde gebieden waar veel mensen samen-

komen. Het kan ook als gevolg hebben dat het 

voordeliger is om de auto’s te laten rijden in 

plaats van ze stil te laten staan: je krijgt dan 

rijdend parkeren.”

SCENARIOSTUDIE

Het PBL is onlangs gestart met een nieuwe 

scenariostudie over de mogelijke ontwikkeling 

van verstedelijking en mobiliteit de komende 

30 tot 40 jaar. “Ik analyseer daarvoor onder-

meer het toekomstbeeld dat autofabrikanten 

en consultants schetsen.  Dat zijn toonbeelden 

van optimisme, die echter wel uitgaan van veel 

veronderstellingen: bijvoorbeeld dat er gedeeld 

wordt en dat rijden autonoom wordt. Tegelij-

kertijd is ook duidelijk dat de mogelijkheden 

om extra parkeerplaatsen te realiseren beperkt 

zijn. En dat dus de wal het schip zal gaan ke-

ren.”

In Amsterdam wordt ondertussen in het wes-

telijk havengebied een wijk aangelegd met 

een parkeernorm van nul en zonder parkeer-

vergunningen. Dat lijkt oneerlijk voor huurders, 

die in deze wijk terechtkomen en van hun auto 

afhankelijk zijn. Snellen ziet dat genuanceer-

der: “Het is pas oneerlijk als er geen alterna-

tieven zijn. Zoals OV of een autodeelsysteem. 

Daarnaast wordt het probleem groter als het 

gebied waar de parkeernorm van nul geldt gro-

ter wordt.”

Noten
1)  Het Planbureau voor de Leefomgeving is in mei 2008 ontstaan door een samenvoeging van het Ruimtelijk 

Planbureau (RPB) en het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP). De functies van het RPB en MNP zijn 

ondergebracht in het PBL.
2)  Parkeerproblemen in woonwijken; Oplossingen voor de toekomst, Paul van de Coevering, Kersten Nabielek, 

Daniëlle Snellen en Lotte Zaaijer. NAi Uitgevers, Rotterdam en Planbureau voor de Leefomgeving,  

Den Haag (2008).
3)  Niet autoloos, maar auto later. Onderzoek uitgevoerd in opdracht van de Unit Strategie van het Directoraat-

Generaal voor de Bereikbaarheid van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Peter Jorritsma, Jaco Berveling. 

Mei 2014.
4)  Urban Mobility System Upgrade. How shared self-driving cars could change city traffic. International Transport 

Forum, mei 2015.

Autonoom 
rijden gaat de 
concurrentie aan 
met OV
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Parkeergarages als 
elektriciteitsleveranciers

Op elk moment de gewenste ELEKTRICITEIT PRODUCEREN die 

er nodig is zonder kolen-, gas- of kerncentrales. Dat kan volgens 

prof. dr. Ad van Wijk, buitengewoon hoogleraar Future Energy 

Systems aan de TU Delft, wanneer DUURZAME ENERGIE wordt 

gecombineerd met energie uit elektrische auto’s op BRAND-

STOFCEL-WATERSTOF. Parkeergarages in woonwijken worden 

dan energieleveranciers voor woonwijken.

E lektrische auto’s hebben een elektromo-

tor, die de wielen aandrijft. Er zijn twee 

manieren om benodigde elektriciteit bij 

de elektromotor te krijgen, legt prof. dr. Ad van 

Wijk, buitengewoon hoogleraar Future Energy 

Systems aan de TU Delft, uit: “In Nederland is 

het meest gangbare idee om dat met batterijen 

te doen. De batterijen laad je op met elektrici-

teit en vervolgens gebruik je die elektriciteit om 

met de elektromotor elektrisch te rijden. Een 

andere variant is om een brandstofcel en een 

tank met waterstof aan boord te hebben. Ver-

volgens maak je van dat waterstof met behulp 

van de brandstofcel elektriciteit.”

VERSCHILLEN

Van Wijk legt uit wat de voornaamste verschil-

len zijn: “Bij een elektrische auto op batterijen 

heb je veel gewicht aan batterijen nodig om 

de elektriciteit mee te nemen. Daardoor is 

de afstand die je met zulke auto’s kunt rijden 

vaak beperkt: momenteel maximaal 300-400 

kilometer. Daarnaast heb je bij een elektrische 

auto op batterijen een lange oplaadtijd nodig: 

bij een gewone lader 6-8 uur, bij een snellader 

20-30 minuten. Dat is een groot verschil met 

de elektrische auto op brandstofcel-waterstof: 

daar tank je net als bij aardgas en ben je binnen 

3-4 minuten klaar. Tenslotte is er ook nog een 

belangrijk fysisch-chemisch verschil in de ener-

gieopslag: per kilo batterij zit er 0,1 kilowattuur 

in en per kilowaterstof 39 kilowattuur. Een fac-

tor 1:390! Dat komt omdat je veel meer energie 

kunt opslaan in moleculen dan in elektronen.” 

Batterij-auto’s zijn daarmee volgens Van Wijk 

alleen een optie als het gaat om lichte voertui-

gen en korte afstanden. “Zodra het gaat om 

zwaardere personenauto’s, bestelbusjes, bus-

sen en vrachtwagens en om langere afstanden 

zijn brandstofcel-waterstof auto’s een betere 

optie.” Momenteel zijn elektrische auto’s nog 

duurder dan ‘gewone’ benzineauto’s. Van Wijk: 

“Dat komt omdat de economy of scale nog niet 

van toepassing is.” Dat prijsverschil geldt niet 

voor de brandstof:  “Het is de bedoeling dat 

de prijs van brandstofcel-waterstof straks ver-

gelijkbaar zal zijn met die van benzine.” In de 

Energie Agenda heeft de Nederlandse regering 

bepaald dat in 2035 alle nieuwe auto’s elek-

trisch moeten rijden. Van Wijk verwacht dat 

daarvan 70 procent op brandstofcel-waterstof 

zal zijn en 30 procent op batterijen.  

“In Nederland wordt 

er niets georganiseerd 

en ontbreekt dus ook 

de stimulans om een 

brandstofcel-waterstof 

auto te kopen.”   

Prof. dr. Ad van Wijk, 

buitengewoon hoogle-

raar Future Energy Sys-

tems aan de TU Delft
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In Duitsland staan momenteel 50-100 wa-

terstof tankstations. Een consortium van de 

overheid en ondermeer Shell, Total, Merce-

des, BMW en Toyota is bezig om in de perio-

de tot 2023 dit aantal uit te breiden tot 400. 

Van Wijk: “Je zult zien dat als die stations er 

eenmaal staan, de penetratie van brandstof-

cel-waterstof auto’s gigantisch snel omhoog zal 

gaan.” Het steekt schril af tegen de 2 waterstof 

tankstations in Nederland. “Dat komt omdat 

er in Duitsland een duidelijk plan achter zit en 

omdat er een sterk consortium mee bezig is. In 

Nederland daarentegen wordt er niets geor-

ganiseerd en ontbreekt dus ook de stimulans 

om een brandstofcel-waterstof auto te kopen. 

Als we in Nederland de brandstofcel-waterstof 

auto snel van de grond willen krijgen moeten 

we zorgen voor 50-60 waterstof tankstations 

in Nederland. Een consortium van bedrijven 

moet dit coördineren en plannen, financieel 

gesteund door de overheid .”

ENERGIEOPSLAG

Inmiddels zijn er verschillende power plant 

concepten, waarbij 1 auto 100 huizen kan 

bevoorraden met energie en waarbij een vol-

ledige power plant zelfs een hele stadswijk kan 

voorzien van energie. Voor al deze concepten 

is de brandstofcel-waterstof auto nodig, aldus 

Van Wijk. “Dat komt omdat de brandstofcel 

een efficiënte elektriciteitscentrale is gewor-

den door van waterstof elektriciteit te maken.” 

Daarnaast is het nodig dat het aantal brand-

stofcel-waterstof tankstations en daardoor 

het  aantal brandstofcel-waterstof auto’s fors 

groeit: “Momenteel zijn er in Nederland slechts 

10-20 van zulke auto’s en slechts 2 tankstations. 

Mijn verwachting is daarom dat er niet eerder 

dan in 2030 parkeergarages zijn die als power 

plant via de auto elektriciteit kunnen leveren.”

Het voordeel van power plants op basis van 

brandstofcel-waterstof is volgens Van Wijk 

dat je waterstof op elk moment kunt tanken 

en dat je dus op elk moment elektriciteit kunt 

produceren. “Een power plant op batterijen is 

daarentegen geen optie. Zo’n plant kan niet 

continue leveren, omdat je bij een lege batterij 

het elektriciteitsnet nodig hebt om de batterij 

weer op te laden.”

In principe zou je met een benzinemotor en een 

dynamo op dezelfde manier als bij brandstof-

cel-waterstof elektriciteit kunnen opwekken. 

Toch is dat volgens Van wijk niet een goede op-

tie: “Bij benzinemotoren is het rendement maar 

25 procent, bij brandstofcel-waterstof 60-70 

TEKST PETER BEKKERING

Hyundai ix35 waterstof 

brandstof cell voertuigen 

bij het onbemande wa-

terstoftankstation van Air 

Liquire in Rhoon. Binnen 

3-5 minuten is de tank 

weer gevuld. Het tanken 

gebeurt door middel van 

het koppelen van de slang 

aan de auto. Het tanksta-

tion kan door middel van 

infra-rood communicatie 

de tankdruk en tempera-

tuur uitlezen zodat dit altijd 

veilig gebeurt. 

Auto’s gaan de 
tekorten aanvullen, 
wanneer zon en 
wind onvoldoende 
opleveren
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procent. Daarnaast heb je bij benzine te maken 

met de emissie van fossiele brandstoffen.”

TOEKOMST

Inmiddels is de technologie voor elektrische 

auto’s op brandstofcel-waterstof sinds zo’n 

drie jaar uitontwikkeld. De technologie voor 

elektrischeauto’s op batterijen bestaat al 

aanmerkelijk langer. Toch is Van Wijk ervan 

overtuigd dat brandstofcel-waterstof de 

toekomst heeft: “Dat komt omdat ik kijk naar 

internationale ontwikkelingen. Landen als 

Duitsland, Engeland, Frankrijk en met name 

Zuid-Korea en Japan kiezen duidelijk voor 

brandstofcel-waterstof. Neem bijvoorbeeld 

de Spelen in Tokio van 2020. Daar gaat alle 

vervoer straks op basis van brandstofcel-wa-

terstof. En zelfs de Olympische vlam!” Uit 

Japan komt ook de eerste in serie geprodu-

ceerde brandstofcelauto, de Toyota Mirai. Van 

Wijk: “De Toyota Mirai heeft in zijn kofferbak 

al een stopcontact. Zodat je de elektriciteit van 

je auto kunt gebruiken als je huis geen stroom 

heeft.” In Nederland verwacht Van Wijk ten 

aanzien van elektrische auto’s een range aan 

oplossingen: bij kleine auto’s en korte afstan-

den worden accu’s gebruikt; daarnaast zijn er 

middenklasse auto’s met hybride oplossingen – 

accu's en brandstofcel waterstof – en tenslotte 

de grotere zwaardere auto's. Die rijden op 

brandstofcel-waterstof met een kleine accu 

om remenergie in op te slaan.

PARKEERGARAGE

Van Wijk voorziet een toekomst waarbij de 

elektriciteit die nu in kolen-, gas- en kernener-

giecentrales wordt geproduceerd plaats gaat 

maken voor elektriciteit uit zon, wind en au-

to’s. “Auto’s gaan dan de tekorten aanvullen, 

wanneer zon en wind onvoldoende opleveren.” 

Vanwege de veiligheid pleit Van Wijk ervoor 

om power plants met elektriciteitsproduceren-

de auto’s alleen in de gecontroleerde omgeving 

van een parkeergarage te realiseren. Inclusief 

een vorm van toezicht, al dan niet op afstand.

In de beleving van Van Wijk gaat deze ontwik-

keling hand in hand met de ontwikkeling van 

automatisch parkeren. “Je zet je auto aan het 

begin van de garage neer en de auto rijdt ver-

volgens vanzelf naar een docking station. De 

bestuurder komt niet meer in zo’n garage. Het 

voordeel daarvan is dat je in zo’n garage veel 

meer auto’s kwijt kunt.”

Van Wijk is optimistisch over de toekomst: 

“Elektrisch rijden op brandstofcel-waterstof en 

parkeergarages die samen met duurzame ener-

giebronnen zoals zon en wind elektriciteit le-

veren combineren schoon en goedkoop rijden 

met schone en goedkope elektriciteit.”

Batterij-auto’s zijn 
volgens Van Wijk 
alleen een optie als 
het gaat om lichte 
voertuigen en korte 
afstanden

De auto als power plant.

Het principe van de auto als power plant.
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M
olster ziet dat met name de grote 

steden al jaren bezig zijn met beleid 

rond elektrisch rijden en het reali-

seren van laadvoorzieningen in de openbare 

ruimte. “Dat moet ook wel, omdat daar van-

wege de hogere dichtheid verhoudingsgewijs 

meer elektrisch wordt gereden.” 

TWEE OPTIES

Gemeenten hebben ten aanzien van laadvoor-

zieningen in de openbare ruimte twee opties 

volgens Molster: “Je kunt afwachten tot er een 

vraag om een laadvoorziening komt of je kunt 

elektrisch rijden stimuleren door als gemeente 

zelf voorzieningen te realiseren.” In beide ge-

vallen is het wel belangrijk dat er eerst wordt 

gekeken wat handige plekken zijn. “Anders 

krijg je een hap-snap beleid, waarbij palen voor 

de deur van de aanvrager worden neergezet 

zonder na te denken of dat wel de beste plek 

is. Als je daarentegen eerst kijkt wat handige 

plekken zijn en hoe je een goede spreiding over 

de stad kunt realiseren, dan zeg je tegen een 

inwoner niet ‘u krijgt een paal voor uw huis’, 

maar ‘er komt een paal die op een handige 

plek staat voor iedereen, maar zo dicht moge-

lijk – op loopafstand – bij uw huis.”

Om dat te bewerkstelligen kijkt Molster in de 

strategische visie naar het verwachte bezit aan 

elektrische auto’s over een aantal jaren in de 

betreffende gemeente. Vervolgens wordt ge-

keken naar hoeveel auto’s gebruik kunnen ma-

ken van één paal. “Daarbij kijk je ook naar de 

plek en het verwachte laadgedrag. Is het een 

Slim laden in 
    woonwijken

Annemieke Molster werkt als stedenbouwkundige aan opdrach-

ten die liggen op het raakvlak van stedenbouw en verkeer en mo-

biliteit. Daarbij richt ze zich vooral op vormen van DUURZAME 

MOBILITEIT. “Dat kan van alles zijn, schone voertuigen, maar 

ook bijvoorbeeld fietsen en lopen.” Molster hielp verschillende 

gemeenten met het opstellen van een STRATEGISCHE VISIE ten 

aanzien van elektrisch rijden en hoe daar mee om te gaan in de 

openbare ruimte.

Een elektrische laadpaal bij 

een openbare voorziening, de 

rechtbank in Arnhem.
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plek waar mensen ook overdag laden omdat 

er voorzieningen of bedrijven zijn of is het een 

plek waar alleen ’s nachts geladen wordt? Daar-

na bepaal je de gewenste loopafstand en de 

slimste plekken.” Daarbij wordt steeds gezocht 

naar een evenwicht: “Je wilt enerzijds niet te 

veel, want dan worden de palen schrikbarend 

duur. Anderzijds wil je ook niet te weinig, want 

anders gaan mensen niet meer elektrisch rijden. 

Teveel palen is ook niet gewenst vanuit oog-

punt van openbare ruimte: als ze niet nodig 

zijn, plaats je onnodig veel obstakels. En wat 

ook nog meespeelt: de techniek schrijdt voort, 

dus te vroeg te veel palen neerzetten is niet 

handig. Wie weet kan laden in de nabije toe-

komst veel handiger, mooier en efficiënter en 

dan zit jij met al je verouderde palen. Overigens 

betekent het opstellen van zo’n visie niet dat 

de gemeente meteen al die palen gaat neer-

zetten. Het is meer bedoeld om de juiste plek 

in beeld te hebben, wanneer er een aanvraag 

komt.”

ARNHEM

Een van de gemeenten waar Molster in 2015 

een strategische visie voor opstelde, was Arn-

hem. (1 “Daar bleek nadat we een slimme kaart 

hadden gemaakt het aantal laadpalen niet vol-

doende voor het verwachte aantal elektrische 

auto’s. Om het aantal laadmogelijkheden uit te 

breiden waren er verschillende opties: je kunt 

laadpleinen maken, locaties met meerdere 

laadpalen. Een andere optie is om te kiezen 

voor snelladers zodat meer mensen van een 

paal gebruik kunnen maken. Een probleem 

bij die snelladers is echter dat veel elektrische 

auto’s technisch nog niet geschikt zijn voor 

snelladen. Een snellader kan dus alleen als aan-

vulling, niet als vervanging. Tenslotte kan het 

ook zijn dat de manier van laden verandert en 

dat bijvoorbeeld inductieladen doorbreekt. Dat 

wil echter niet zeggen dat je de palen dan zo-

maar kunt weghalen, want er rijdt dan wel al 

een wagenpark rond dat van de palen gebruik 

maakt.”

DICHTHEID EN BEVOLKINGSOPBOUW

De mate waarin een gemeente laadpalen in de 

openbare ruimte moet plaatsen, heeft volgens 

Molster enerzijds te maken met een ruimtelijk 

TEKST PETER BEKKERING

Je kijkt naar de plek 
en het verwachte 
laadgedrag

Strategische kaart van 

Arnhem met een overzicht 

van bestaande en mogelijke 

toekomstige lokaties voor 

laadpalen.
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aspect: de dichtheid van de gemeente en de 

woningtypologie: “Als de dichtheid minder is 

en er meer woningen met opritten zijn, kunnen 

de palen ook op de oprit en dus op eigen ter-

rein.” Anderzijds speelt ook de bevolkingsop-

bouw en met name de economische positie 

mee. “In een gemeente met meer welvarende 

inwoners kunnen meer mensen zich een elek-

trische auto veroorloven.” 

Molster raadt gemeenten aan om bij het slim 

plaatsen van laadpalen goed te kijken naar de 

aanwezigheid van voorzieningen en de daarbij 

horende parkeervoorzieningen. “Dat betekent 

dat mensen die overdag die voorziening ge-

bruiken overdag de paal ook kunnen gebrui-

ken. Daarnaast wordt de paal natuurlijk ook ’s 

nachts gebruikt. Een ander voordeel is dat be-

woners niet voelen dat het ‘hun parkeerplaat-

sen’ zijn. Dus zullen ze het minder erg vinden 

dat daar een of meerdere laadplaatsen zijn.”

Een andere tip is om ervoor te zorgen dat een 

paal niet pontificaal voor een huis staat. “We 

kijken dan bijvoorbeeld naar een plek bij een 

blinde kopgevel of voor bergingen. Ook een 

plek aan het eind van een straat is handig in 

verband met zichtbaarheid vanuit zijstraten.” 

Daar waar zichtbaarheid goed is, kan te op-

vallend zijn juist tegen de komst van laadpa-

len werken. “In Arnhem waren er aanvankelijk 

grote laadpalen die fel blauw waren geschil-

derd en die bovendien lampjes hadden, die 

brandden wanneer de paal wel of niet bezet 

was. Bewoners vonden de lampjes irritant fel 

naar binnen schijnen. Inmiddels zijn de palen 

kleiner en anthraciet geschilderd en zijn de 

lampjes gedimd.” 

NIET MEER GRATIS

Een van de lessons learned uit de praktijk in 

Arnhem is dat parkeren bij een laadpaal niet 

meer gratis is. “Arnhem volgde daarmee de 

landelijke praktijk, want in alle andere grote 

steden moest er allang betaald worden. Arn-

hem had aanvankelijk een andere keuze ge-

maakt om daarmee het elektrisch rijden nog 

eens extra te stimuleren. Het werkte echter in 

de hand dat mensen hun auto daar langer lie-

ten staan dan nodig. Daarom heeft Arnhem in 

2016 naast het betalen nog een extra incentive 

toegevoegd om je auto na het laden echt weg 

te halen: “Na een half uur begint opnieuw de 

teller van het elektrisch laden te lopen. Je be-

taalt dan dus onnodig, want je auto is al volle-

dig opgeladen.”

In Arnhem is er bewust voor gekozen om de 

spreiding van laadpalen per buurt te bepalen. 

“Daarmee voorkwamen we dat mensen een re-

latief drukke weg zouden moeten oversteken. 

Bovendien kan de andere kant van zo’n weg 

soms ook psychologisch verder weg voelen.” 

Ook is gekeken naar de parkeerdruk per straat. 

“Als het kon, kozen we dan voor een straat met 

een lagere parkeerdruk.”

Arnhem kijkt ook naar alternatieven voor de 

laadpalen. “In Berlijn is het al mogelijk om elek-

trische auto’s op te laden bij een lantaarnpaal. 

Je hangt dan een stekkerdoos aan je lantaarn-

paal of je integreert het in je ontwerp. In Neder-

land zijn er al pilots in Rotterdam en Terneuzen. 

In Arnhem willen ze er nu ook een pilot mee 

doen. Daarnaast willen ze in Arnhem experi-

menteren met stekkerdozen in de grond.” 

TIPS VOOR PLAATSING LAADPALEN IN DE OPENBARE RUIMTE IN WOONWIJKEN

• Kijk welke laadpalen op een particuliere oprit kunnen.

• Maak een slimme kaart en plaats vervolgens alleen op aanvraag.

• Kijk naar de aanwezigheid van voorzieningen en de bijbehorende parkeerterreinen.

• Plaats de paal niet pontificaal voor een huis, maar voor een blinde kopgevel of  

 berging.

• Plaats de paal aan het eind van de straat in verband met zichtbaarheid vanuit 

 zijstraten.

• Zorg dat de palen niet te opvallend zijn qua afmeting, kleur en verlichting.

• Plaats de palen per buurt en houdt rekening met natuurlijke en psychologische  

 barrières.

• Houd rekening met de parkeerdruk per straat.

Er komt een paal 
die op een  
handige plek staat 
voor iedereen

i
Zie voor informatie over elek-

trisch laden bij een lantaarnpaal 

de volgende links:  

• http://bit.ly/2oxJaw5 (Berlijn) 

• http://bit.ly/2p2i9lC  

 (Terneuzen)

Noot:
1)   Arnhem Elektrisch. Uitgevoerd in opdracht van de gemeente Arnhem door Molster Stedenbouw, in   

 samenwerking met EVconsult en Dwarsverband. 2015.
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Een hardnekkig probleem in STEDELIJKE GEBIEDEN is de hoge 

parkeerdruk. Mede door parkeerbeleid is daar sturing aan te ge-

ven. Om goed parkeerbeleid te ontwikkelen, is het van belang de 

MAATSCHAPPELIJKE TRENDS in het oog te hebben die van 

invloed kunnen zijn op de parkeerdruk in woongebieden. In dit 

artikel wordt daarom aandacht besteed aan een AANTAL DE-

MOGRAFISCHE ONTWIKKELINGEN die in samenhang met 

ontwikkelingen in verstedelijking en stedelijke mobiliteit van in-

vloed zijn op AUTOBEZIT.

L
ang moeten zoeken naar een parkeerplek 

voor je auto vindt niemand leuk. Maar in 

de stad is het vaak onvermijdelijk, omdat 

de drukte in de steden de afgelopen jaren fors 

is toegenomen. Niet alleen omdat er steeds 

meer mensen in de steden wonen, maar ook 

omdat steeds meer mensen voor een kort be-

zoek in de stad verblijven. En velen komen met 

de auto naar de stad. Hoe zal dit in de nabije 

toekomst verlopen? Wat voor invloed hebben 

sociaal-demografische ontwikkelingen op het 

aantal auto’s en de parkeerdruk in steden? In 

het jaar 2000 waren er 6,3 miljoen personen-

auto in Nederland. Momenteel zijn dat er ruim 

8 miljoen en dat aantal groeit nog steeds, voor-

al omdat de bevolking groeit. In diezelfde pe-

riode groeide het autobezit van 356 auto’s tot 

423 auto’s per 1000 inwoners (bedrijfsauto’s 

niet meegerekend). Sinds 2012 is het autobezit 

min of meer stabiel (CBS statline). Die parkeer-

plek vinden wordt er, zeker in de stad, dus niet 

makkelijker op.

AUTOBEZIT IN STEDEN LAGER

Toch is het autobezit in steden juist lager. Het 

gemiddelde autobezit in Nederland ligt op 

420 auto’s per 1000 inwoners. In Amsterdam 

waren er in 2014 slechts 247 auto’s per 1000 

inwoners en ook Rotterdam, Den Haag en 

Utrecht staan in de top-10 van gemeenten met 

het laagste autobezit. Maar omdat in de stad 

veel mensen op een klein oppervlak wonen en 

de stad voor velen een aantrekkelijk plek is om 

te bezoeken, is de parkeerdruk daar toch hoog. 

Trends in de omvang en samenstelling van de 

stedelijke bevolking beïnvloeden de toekom-

stige ontwikkelingen in autobezit. Meer men-

TEKST HANS NIJLAND, DORIEN 
MANTING, FEMKE 

DAALHUIZEN, ORI RUBIN

 Demografie en de  
invloed op autobezit    
 en parkeren
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sen betekent meer auto’s. Maar omdat jonge-

ren veelal veel minder vaak een auto hebben 

dan mensen van middelbare leeftijd betekent 

een verschuiving van middelbare naar jonge 

leeftijdsgroepen dat het autobezit weer wat 

gedempt wordt. In de komende jaren zullen 

steden nog steeds veel jonge inwoners herber-

gen, maar geleidelijk aan neemt ook het aantal 

oudere inwoners toe. 

Overigens is het autobezit in Nederland natuur-

lijk van meer factoren afhankelijk dan alleen 

het aantal inwoners. De economische ontwik-

keling en de ontwikkeling van de koopkracht, 

het soort van bedrijvigheid, nieuwe ICT-ontwik-

kelingen, nieuwe mobiliteitsdiensten, maar ook 

het OV-aanbod, ruimtelijke ontwikkelingen op 

gebied van wonen, werken en vrije tijd, het 

doet er allemaal toe. 

HOE IS HET LAGE AUTOBEZIT IN DE STAD TE 

VERKLAREN?

In stedelijke gebieden is een vrij goed, fijnmazig 

openbaar vervoernetwerk aanwezig. Boven-

dien zijn de afstanden tot allerlei voorzieningen 

meestal kleiner dan op het platteland, zodat 

in de stad naast het openbaar vervoer ook de 

fiets en lopen in aanmerking komen en de auto 

daardoor minder nodig is. De manier waarop 

de ruimte in de stad wordt benut verklaart dus 

deels het lagere autobezit. Maar ook kan een 

deel van het lagere autobezit verklaard worden 

doordat in de stad andere mensen met andere 

voorkeuren en mogelijkheden wonen dan op 

het platteland. 

DE STAD TREKT JONGEREN ÉN VERGRIJST

De stad trekt als een magneet jongeren (18 tot 

30 jaar) aan: meer jongeren volgen hoger on-

derwijs en trekken daarvoor naar de grote stad, 

waar ze hun studie- en werkcarrière beginnen 

(het ‘roltrap-effect’, zie PBL 2015). Meer dan 

vroeger blijven deze nieuwkomers ook in de 

stad wonen, ook als ze een gezin gaan stichten. 

In de jaren ‘60 en ‘70 trokken jonge welvaren-

de stellen en gezinnen nog massaal de stad uit 

om zich in omliggende gemeenten te vestigen. 

Tegenwoordig kiezen – vooral hoogopgeleide 

– stellen er vaker voor om in de stad te blijven 

en daar hun kinderen te krijgen. Amsterdam en 

Utrecht vormen hierop de laatste jaren een uit-

zondering: door de gespannen woningmarkt in 

die steden kiezen weer wat meer jonge stellen 

er voor om in omliggende gemeenten een huis 

te kopen of te huren.

De stad verjongt niet alleen, daarnaast zullen 

er steeds meer ouderen in de stad wonen: in-

woners die vanuit de werkzame leeftijdscate-

gorie doorstromen naar de AOW-gerechtigde 

leeftijd. Het aantal ouderen neemt met enkele 

tientallen duizenden toe in de grote steden.

De stad trekt als een magneet 

jongeren aan.

Voor het ontwikke-
len van toekomstig 
parkeerbeleid moet 
je sociaal-demografi-
sche ontwikkelingen 
nauwgezet volgen
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AUTOBEZIT ONDER JONGEREN STEEDS LAGER

In steden wonen dus relatief veel (en steeds 

meer) jongeren, die in vergelijking met ande-

re bevolkingsgroepen minder vaak een auto 

hebben. In 2013 waren er 290 auto’s per 1000 

jongeren. Bovendien daalt juist onder jonge-

ren het autobezit nog steeds (zie https://www.

cbs.nl/nl-nl/nieuws/2013/20/autobezit-jonge-

ren-daalt). En onder jonge stedelingen is het 

autobezit nog lager (Oakil et al 2016a). Dat 

lage autobezit onder jongeren kan verschillen-

de oorzaken hebben. Een deel van de jongeren 

woont nog bij hun ouders en hoewel zij mis-

schien niet zelf een auto hebben, kunnen zij 

vaak wel van de (tweede) auto van hun ouders 

gebruik maken. Voor hen is een eigen auto dus 

niet zo nodig. Thuiswonende kinderen stellen 

de leeftijd waarop zij het ouderlijk huis verlaten 

gaan uit. De recente afschaffing van de basis-

beurs draagt daaraan bij. Ook keren de laatste 

jaren wat meer uitwonende kinderen naar huis 

terug (van Duijn et al. 2016). Een ander deel 

van de jongeren studeert in de stad en woont 

daar op kamers. Een auto is voor hen vaak te 

duur en bovendien hebben ze goede alterna-

tieven in de vorm van gratis openbaar vervoer. 

Als jongeren het huis uit gaan, wonen ze steeds 

vaker alleen en als ze gaan samenwonen stel-

len ze het krijgen van kinderen langer uit dan 

generaties voor hen. In 1970 was de gemiddel-

de leeftijd waarop vrouwen in Nederland hun 

eerste kind kregen 28, in 2012 was dat geste-

gen naar 31 jaar (Oakil et al. 2016a). Dat heeft 

effect op het autobezit, want het krijgen van 

een kind is vaak het moment om een auto aan 

te schaffen (Oakil et al. 2016b).  Alleenstaan-

den hebben minder vaak een auto dan stellen 

met kinderen.

 

In steden wonen in absolute zin ook steeds 

meer ouderen, als gevolg van de vergrijzing in 

Nederland. En hoewel de ouderen van nu actie-

ver en mobieler zijn en vaker een auto bezitten 

dan de ouderen van vroeger, is het autobezit 

onder 65+ers lager dan dat van mensen van 

middelbare leeftijd. Onder de ouderen groeit 

bovendien de groep 75 plussers, wat is te dui-

den als de zogenaamde ‘dubbele vergrijzing’ 

De drukte in de steden is 

de afgelopen jaren fors 

toegenomen.
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(PBL 2013). Deze oudste ouderen krijgen op ze-

ker moment te kampen met fysieke achteruit-

gang, waardoor zelfstandig autorijden steeds 

moeilijker tot onmogelijk wordt (Van Dam & 

Hilbers 2013). Bij verlies van de rijvaardigheid 

is er uiteraard ook geen reden meer vast te 

houden aan autobezit. Kortom, niet alleen de 

omvang, maar ook de samenstelling van de be-

volking is van invloed op het autobezit.

 

IS DE AUTO VOOR JONGEREN NOG EEN 

STATUS SYMBOOL?

Waar de grote, vergrijzende groep babyboo-

mers langzaam zal uitsterven, zal de magneet-

werking van steden op jongeren mogelijk een 

meer blijvend karakter hebben. Daarom is het 

interessant nader in te gaan op veranderingen 

in attitudes en gedrag van jongeren ten aan-

zien van autobezit en mobiliteit. Er zijn immers 

aanwijzingen, dat de huidige generatie jonge-

ren gewoonweg minder om een auto geeft 

dan vorige generaties en dat het autobezit en 

-gebruik daardoor over zijn hoogtepunt heen is 

(ook wel bekend als ‘peak car’). In wetenschap-

pelijke kringen wordt al jaren gediscussieerd of 

het dalende autobezit en -gebruik onder jon-

geren vooral door economische noodzaak is 

ingegeven of dat er daadwerkelijk sprake is 

van een waarde-verschuiving, waarbij toegang 

tot een auto belangrijker is dan het bezit ervan. 

Voorlopig lijkt het erop dat jongvolwassenen 

het autobezit uitstellen omdat ze zich later set-

telen dan vroeger (zie bijvoorbeeld Goodwin en 

van Dender 2013, van der Waard et al. 2013). 

De opkomst van de deelauto wordt weleens in 

verband gebracht met die waarde-verschuiving 

onder jongeren. Het zijn namelijk vooral jonge, 

goed opgeleide stadsbewoners die aan autode-

len doen. Zij hebben steeds meer keus in deel-

auto’s. Vooral het aanbod van zogenaamde 

peer-to-peer deelauto’s  neemt de laatste jaren 

snel toe (figuur 1). Het aanbod door bedrijfs-

matige aanbieders van deelauto’s vertoont, na 

een stabiele periode, meer recent een lichte 

stijging. Over het gebruik zijn helaas geen vrij 

beschikbare cijfers voorhanden.

NIEUWE MOBILITEITSCONCEPTEN IN 

OPKOMST

Recent zijn er een aantal nieuwe vervoersdien-

sten bijgekomen, die je via internet of een app 

kunt bestellen, zoals Uber en Abel. Vooral jon-

ge, mannelijke stedelingen maken er gebruik 

van (Accenture 2014). Dit soort diensten zou in 

stedelijk gebied een aanvulling kunnen zijn op 

het openbaar vervoer, doordat de reiziger snel 

en relatief goedkoop het laatste stukje van sta-

tion naar eindbestemming kan afleggen. Het 

is echter nog maar de vraag of deze diensten 

veel invloed zullen hebben op het autobezit en 

–gebruik. 

Andere, nieuwe mobiliteitsconcepten als bij-

voorbeeld de zelfrijdende auto liggen nog een 

stukje verder in de toekomst. Als ze al inge-

voerd worden, zal dat zeker invloed hebben 

op de parkeerbehoefte, doordat automatische, 

zelfsturende voertuigen goed in staat zijn om 

hun passagiers af te zetten en elders te parke-

ren. Maar de stedelijke omgeving is door zijn 

complexiteit het minst geschikt voor automa-

tisch rijden, zodat het nog wel een tijd zal du-

ren voordat automatisch rijden daar mogelijk is.  

CONCLUSIE

De toename van de stedelijke bevolking zorgt 

voor een toename van het aantal auto’s in de 

stad. De groei in jongeren en ouderen zal die 

Het autobezit is van 
meer factoren afhan-
kelijk dan alleen het 
aantal inwoners

Figuur 1. Aanbod van deelauto’s in Nederland. Bron: http://kpvvdashboard-4.blogspot.nl/

Autodelers doen vaak hun (tweede) auto weg als ze beginnen met autodelen, of zien juist 

af van de aankoop van een (tweede) auto (Nijland et al. 2015). Autodelen leidt daardoor 

tot minder auto’s en dus tot een lagere parkeerdruk. 
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toename van auto’s echter wel iets dempen. 

Het later settelen van jongeren gaat gepaard 

met het uitstellen van het kopen van een auto. 

Bovendien verandert de houding van jongeren 

ten opzichte van de auto als statussymbool 

wellicht. De vraag is alleen of dat een blijven-

de verandering is, of dat de attitudes van de 

jongeren van nu met het ouder worden steeds 

meer op die van hun ouders gaan lijken. 

En uiteraard spelen ook sociaal economische 

factoren als de ontwikkeling van de koop-

kracht of de werkgelegenheid een belangrijke 

rol bij de ontwikkeling van het autobezit in de 

toekomst. Maar met dit artikel laten we zien, 

dat het voor het ontwikkelen van toekomstig 

parkeerbeleid van belang is ook sociaal-demo-

grafische ontwikkelingen nauwgezet te volgen. 

Zij kunnen immers gevolgen hebben voor het 

toekomstig autobezit. De stedelijke 
omgeving is door 
zijn complexiteit 
het minst geschikt 
voor automatisch 
rijden
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Jongeren hebben in vergelijking 

met andere bevolkingsgroepen 

minder vaak een auto.

Wilt u meer achtergrondinformatie over de in dit artikel geschetste ontwikkelingen, dan kunt u terecht bij de 

volgende sites:

• http://kpvvdashboard-4.blogspot.nl/ 

• https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2013/20/autobezit-jongeren-daalt 

• http://statline.cbs.nl
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MALIG DIRECTEUR FIETSERS−
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PARKEERPANEL

Er worden in de toekomst MEER WONINGEN opgeleverd zon-

der parkeergelegenheid op eigen terrein en zonder mogelijkheid 

tot het aanvragen van een PARKEERVERGUNNING in de OPEN-

BARE RUIMTE. In dit panelgesprek praten we over nut en nood-

zaak, kansen, mogelijkheden en uitdagingen die hieraan verbon-

den zijn.

De woonwijk van 
de toekomst 

Over de nul als norm, MaaS, kansen voor woonwijken en uitdagingen
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W
oningen met minder parkeergele-

genheid voor huurders en/of ko-

pers worden inmiddels ontwikkeld. 

Diverse ontwikkelaars hebben er kennelijk vol-

doende vertrouwen in dat dit concept aanslaat. 

Deze ontwikkelingen vinden dan wel plaats in 

gebieden waar alternatieven van hoge kwali-

teit voorhanden zijn.

“In Rotterdam zijn het afgelopen jaar enkele 

initiatieven voorbij gekomen waarbij de ont-

wikkelaar geen parkeerplaatsen wil realiseren, 

omdat de inschatting is dat er een doelgroep 

komt te wonen die zelf geen auto heeft”, ver-

telt Tijs Overbeek uit Rotterdam. “Het gaat dan 

vaak om studentenhuisvesting of wooncom-

plexen speciaal gericht op een woongroep die 

(mobiliteits)diensten met elkaar wil delen.” Jor-

den Steenge uit Amsterdam vult aan: “Er is ze-

ker een doelgroep aan huurders en kopers die 

geen behoefte heeft aan een eigen auto. Zo is 

het autobezit onder 1-persoonshuishoudens in 

Amsterdam ongeveer 30%.” 

Steeds meer jongeren en jonge gezinnen blij-

ven in de stad wonen waar veel dingen die ze 

belangrijk vinden dicht bij elkaar in de buurt 

zitten. Hugo Van der Steenhoven: “Jongeren 

verplaatsen zich in toenemende mate met fiets 

en trein. Het bezit van een auto is voor hen niet 

belangrijk meer. In de stad zijn ze vaak sneller 

op de fiets bij hun werk, de school van de kinde-

ren, de binnenstad en culturele bestemmingen. 

Ook pakken inmiddels bijna 500.000 mensen 

dagelijks de fiets naar het station. Geen auto 

voor de deur betekent voor hen meer ruimte 

voor groen, spelende kinderen en ontmoeting 

met de buren.” 

Het kostenaspect speelt ook een belangrijke rol 

volgens de panelleden bij de interesse voor een 

woning zonder parkeerplaats. In de binnen-

stad kunnen de kosten voor autobezit immers 

fors oplopen. Het huren of kopen van een stal-

lingsplaats voor een auto is er vaak erg duur. 

Dorine Lommen van Portaal geeft aan dat be-

taalbaarheid voor met name sociale huur van 

groot belang is. “Een andere gemeentelijke 

parkeernorm (door andere oplossingen te bie-

den) draagt ook bij om woningen betaalbaar 

te houden.”

EISEN AAN DE WOONWIJK

Locaties met weinig of geen parkeerplaatsen 

moeten wel uitstekend bereikbaar zijn met het 

openbaar vervoer en zijn voorzien van goede 

stallingsvoorzieningen voor de fiets. “En steeds 

meer ontwikkelaars zijn bereid (elektrische) 

deelauto’s een plek te geven binnen de ont-

wikkeling”, geeft Overbeek aan. “Ja”, zegt 

Steenge: “Deelauto’s bieden een extra alterna-

tief voor het eigen autobezit. Daarnaast is het 

van belang dat er voldoende (dagelijkse) voor-

zieningen in de wijk zijn.” Van der Steenhoven 

vult aan: “Maar dan is het wel van belang dat 

er op enige afstand van de woning wel parkeer-

mogelijkheden zijn.” Een relevant voorbeeld is 

de stadsbrede autodeelvergunning voor zoge-

noemde free floating (of: one way) autodeel-

concepten in Amsterdam. Deze parkeervergun-

ning voor 100% elektrische deelauto’s zonder 

vaste standplaats is in de gehele stad geldig en 

dus mogen de betreffende deelauto’s op alle 

fiscale parkeerplekken staan.

Marije de Vreeze ziet vanuit Connekt een grote 

uitdaging voor steden. “In Amsterdam bijvoor-

beeld is de verwachting dat het aantal bewo-

ners toeneemt met 200.000 richting 2030. Dit 

heeft impact op de stad, op het ruimtegebruik 

en op de mobiliteit. Hoe houden we onze ste-

den bereikbaar en een fijne plek om te zijn voor 

bewoners? Mobility as a Service, MaaS, is een 

nieuwe manier van mobiliteit, een asset-light 

model. In andere sectoren zie je deze verande-

ring al, denk aan AirBnB, Spotify of Alibaba. Ik 

verwacht dat zo’n partij ook in Nederland zal 

komen, een serviceprovider die jou voorziet in 

je volledige mobiliteitsbehoefte, je boeking en 

de betaling regelt op een enkel platform, zon-

der dat je per se zelf de verschillende modalitei-

ten bezit. MaaS krijgt in Nederland steeds meer 

vorm, met initiatieven in onder andere Amster-

dam, Rotterdam en Eindhoven. Ook internati-

onaal zien we de eerste aanbieders opkomen, 

zoals in Helsinki.” 

DE NUL KANSRIJK?

Dorine Lommen van Portaal ziet weinig kan-

sen voor woonwijken zonder parkeerplaatsen. 

“Een hele woonwijk met parkeren op afstand is 

naar mijn idee op dit moment niet kansrijk, ze-

ker niet in de uitleggebieden. Bewoners kiezen 

'Het lijkt mij een 
groot risico om 
wijken nu  
stedenbouwkun-
dig "parkeervrij" 
te ontwerpen'

Dorine Lommen
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daar juist voor ruimte en goede (auto)bereik-

baarheid van werk en stad. Het gaat hier vaak 

ook om gezinnen waarvan de overgrote meer-

derheid gebruikmaakt van de auto. Projectont-

wikkelaars en beleggers zullen een dergelijke 

woonwijk niet willen ontwikkelen verwacht ik. 

Het financiële risico van minder verkoop zullen 

ze niet willen lopen. Het lijkt mij een groot risi-

co om wijken nu stedenbouwkundig ‘parkeer-

vrij’ te ontwerpen. Wanneer blijkt dat het toch 

niet gewild is of niet werkt, poets je die par-

keerplaatsen er nooit meer in. Of het gaat ten 

koste van groen- en speelplekken! Woonwij-

ken hebben een levenscyclus die vele malen die 

van de bewoner overtreft. Zorg dat er flexibili-

teit in het ontwerp is waardoor meebewogen 

kan worden met de wensen en mogelijkheden 

van een later moment.”

Locaties die wat anders extra’s hebben, bijvoor-

beeld omdat ze op een A-locatie liggen in de 

stad, zijn volgens Lommen kansrijker om zon-

der directe parkeergelegenheid aan te bieden. 

Van der Steenhoven ziet wel mogelijkheden: 

“In veel steden wordt op verzoek van bewo-

ners geëxperimenteerd met leefstraten (happy 

streets) waar tijdelijk het parkeren van auto’s in 

de straat niet meer kan. De vrijgekomen ruimte 

wordt er gebruikt voor groen, spelende kinde-

ren, buitentafels en stoelen. Deze experimen-

ten kunnen rekenen op steeds meer draagvlak 

en ondersteunen het beleid van gemeenten 

om woningen te bouwen met de nul als norm. 

Naast Amsterdam gaat ook Utrecht in de Car-

tesius Driehoek en in de Merwedekanaalzone 

een wijk realiseren waar met dit principe wordt 

gewerkt.”

RELATIE AUTO EN WERK

Er wordt soms gesteld dat de kansen op de ar-

beidsmarkt vergroot worden als men in bezit 

is van een auto. Als juist de lagere inkomens-

groep (die veelal huurt en niet de luxe heeft ‘te 

kiezen’ uit diverse woningen) geen kans heeft 

de auto te stallen, werken we dan mee aan so-

ciale ongelijkheid? 

Steenge en Overbeek betwijfelen of er een di-

recte relatie is tussen het bezit van een auto en 

het hebben van grotere kansen op de arbeids-

markt. Overbeek: “Volgens mij gaat het er om 

dat mensen voldoende vervoersmogelijkheden 

hebben om hun (economische, sociale of cultu-

rele) mobiliteit in te kunnen vullen en daarmee 

hun kans vergroten op een passende baan of 

onderwijs. Dat hoeft niet altijd een auto te zijn. 

Het kan ook met behulp van uitstekend open-

baar vervoer of excellente fietsverbindingen.” 

Steenge geeft wel aan dat openbaar vervoer 

niet altijd een optie is bij werktijden midden in 

de nacht. Lommen is wat kritischer. “Huurders 

kunnen in veel gevallen niet ‘echt’ kiezen voor 

de plek van de woning door de huidige schaar-

ste. Inmiddels geldt dat zeker voor huurders én 

kopers in de Randstad. Werk om de hoek of in 

dezelfde stad is niet vanzelfsprekend meer. Net 

zoals een levenslang dienstverband. Flexibiliteit 

in werk en mobiliteit liggen in elkaars verleng-

de. Het is van belang dat iedereen binnen een 

redelijke tijd met ander vervoer dan de auto op 

het werk kan komen. Ook op minder voorko-

mende tijden.” 

Van der Steenhoven bekijkt deze vraag vanuit 

een andere invalshoek: “Juist voor mensen 

met een lager inkomen of voor mensen die 

een huurhuis bewonen spelen de kosten van 

het in bezit hebben en rijden van een auto een 

belangrijke rol. Hier zou ook een betaalbaar 

autodeelsysteem een rol kunnen spelen. Wat 

zeker speelt is dat fietsen voor hoger opgelei-

den steeds meer een lifestyle aan het worden 

is, daar waar lager opgeleiden nog vasthouden 

aan de status die het bezit van een auto geeft. 

Het bieden van goede alternatieven kan hier 

zeker helpen, zoals fiets van de zaak, ebike-ac-

ties en belastingvrije fietsvergoeding. Ingewik-

kelder is het voor ouderen die bijvoorbeeld 

slecht ter been zijn of mensen met een handi-

cap. Daar zul je toch maatwerk moeten leve-

ren.” Van der Steenhoven noemt een buurtmo-

biliteitsdienst als mogelijke oplossing.

TOEKOMST

Hoe ziet de ideale toekomstige woonwijk er 

uit? Lommen schetst als eerste een beeld: “Er 

is in de hele wijk minder grijs – wegen en par-

keerplaatsen – en meer groen en er zijn andere 

verblijfsmogelijkheden. De parkeernorm is per 

buurt verschillend, afhankelijk van de keuze bij 

de ontwerpbouw. Er zijn buurten of complexen 

PARKEERPANEL

‘Deelauto’s bieden 
een extra alterna-
tief voor het eigen 
autobezit’

Jorden Steenge

‘Hoe houden 
we onze steden 
bereikbaar en een 
fijne plek om te 
zijn voor  
bewoners?’

Marije de Vreeze
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waar geen parkeerplek is voor de bewoners. Er 

is dan wel de beschikking over een deelauto of 

andere deel-vervoermiddelen , zoals de e-bike. 

Dit is meegenomen in de koop- of huurover-

eenkomst. Ook zijn er buurten of complexen 

waar wel een parkeerplek aanwezig is voor 

de bewoners. Op de ontsluitingswegen van 

de buurtzijn openbaar vervoer en fiets hoofd-

gebruiker. Afhankelijk van de behoefte of de 

levensfase kunnen bewoners in de wijk met 

voorrang doorschuiven naar een voor hen 

passend huis of omgeving. De wijk wordt veel 

flexibeler ontworpen dan we nu gewend zijn.” 

Van der Steenhoven laat zich voor zijn toe-

komstbeeld inspireren door het GWL-terrein 

in Amsterdam, een van de eerste autovrije 

wijken in Nederland, door Utrecht met het 

Koekoeksplein dat al geruime tijd helemaal 

autovrij is, en bijvoorbeeld ook de Kersetuin in 

Leidsche Rijn of het Groene dak in Voordorp. 

“In veel steden zijn bewoners met elkaar en de 

gemeente in overleg om dit soort buurten te 

realiseren. Er is in veel steden een tekort aan 

betaalbare huurwoningen, zeker voor starters. 

Gemeenten en corporaties moeten daarom ge-

mengde wijken bouwen waar sociale interactie 

en een beweegvriendelijke omgeving uitgangs-

punten zijn, met leefkwaliteit in de openbare 

ruimte. Dat verhoudt zich niet tot dichtgepar-

keerde straten waar de verkeersfunctie de bo-

ventoon voert. Maar let op: de woonwijk van 

de toekomst wordt vandaag al bedacht en aan-

gelegd.” 

TEKST ERNA JANSEN

‘Het bezit van een 
auto is voor jonge-
ren niet belangrijk 
meer’

Hugo van der 

Steenhoven

'Steeds meer 
ontwikkelaars zijn 
bereid (elektri-
sche) deelauto’s 
een plek te geven 
binnen de ontwik-
keling’ 

Tijs Overbeek
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Folder van de 

Kersentuin in 

Leidsche Rijn 

Utrecht uit 2003. 

Eén van de 

eerste autovrije 

wijken van  

Nederland.
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UIT HET PARKEERVAK

Een vroeger 
nadeel van 
volautomatische 
parkeergarages – 
de lange wachttijd 
– is omgezet in een 
voordeel

In deze rubriek komt elke keer iemand uit het 

parkeervak aan het woord. In deze tweede 

aflevering is het de beurt aan Arthur van Brink, 

algemeen directeur van Lödige Benelux.

N
u de economische crisis achter de rug 

is, neemt de belangstelling voor volau-

tomatische parkeergarages weer toe, 

constateert Arthur van Brink: “Dat is ook wel te 

verklaren. Enerzijds omdat de woningproductie 

sinds het afgelopen jaar weer in de lift zit en 

dat roept automatisch de vraag op ‘waar je het 

blik laat’. Anderzijds zie je dat gemeenten, en 

met name de grote steden, steeds meer bud-

get uittrekken voor leefbaarheid en meer groen 

in de omgeving. En daarmee hangt ook samen 

dat je de auto’s op een goede manier opbergt. 

Een mooi voorbeeld hoe ver we daarin kunnen 

gaan is een project dat we in Tel Aviv realise-

ren. Daar is de ontvangstcabine bij een appar-

tementengebouw alleen zichtbaar op maaiveld 

als de garage in gebruik is. Als de garage niet 

in gebruik is, zakt de ontvangstcabine weg in 

het maaiveld.”

DOORONTWIKKELD

De oplossing om dat te doen via volautoma-

tisch parkeren bestaat al enkele decennia. Er 

is in die decennia echter wel het nodige ver-

anderd. Van Brink: “Met name de besturings-

techniek heeft een enorme sprong gemaakt. 

Daarnaast is ook de mechanische component 

flink doorontwikkeld. Zo kun je tegenwoordig 

gebruikmaken van batterijen met een oplaad-

tijd van zes seconden in plaats van volgkabels 

om elektromotoren aan te sturen. Daarnaast is 

er WiFi en infraroodcommunicatie.”

Al die verbeteringen hebben er toe geleid dat 

een vroeger nadeel van volautomatische par-

keergarages – de lange wachttijd – om is ge-

zet in een voordeel. Van Brink: “In het Deense 

Aarhus hebben we een systeem gebouwd waar 

1000 auto’s in kunnen. Daar is de wachttijd tij-

dens de piekbelasting tussen kaartje trekken 

en wegrijden twee minuten.  Dat is viermaal 

sneller dan de gemiddelde wachttijd waarmee 

de parkeerbranche rekent bij traditionele par-

keergarages. En veel sneller dan het kwartier 

dat in het verleden bij volautomatische garages 

gebruikelijk was. Overigens konden we toen 

niet eens een volautomatische parkeergarage 

voor 1000 auto’s maken. Nu maken we zelfs 

studies voor garages met 3000 auto’s.”

Daarbij wordt gebruik gemaakt van de wereld 

waar Lödige vandaan komt, de air cargo: lo-

gistieke systemen om luchtvrachtpallets op te 

slaan. “Daar sturen we vele duizenden posities 

aan met een veel zwaardere belasting per posi-

tie. In feite is een volautomatische parkeergara-

ge voor ons daarom besturingstechnisch niets 

anders dan een volautomatisch magazijn.”

SCHAARSE RUIMTE

Wanneer in een woonwijk parkeercapaciteit 

off street moet worden gerealiseerd, is ruimte 

Arthur van Brink, algemeen directeur van Lödige 

Benelux.

Ontvangstcabine van de  

garage in Aarhus met een klant-

vriendelijke interface.

Volautomatisch parkeren  
sneller en toegankelijker
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Wanneer in 
een woonwijk 
parkeercapaciteit 
off street 
moet worden 
gerealiseerd, is 
ruimte traditioneel 
schaars

TEKST PETER BEKKERING 

traditioneel schaars. Van Brink: “Een belangrijk 

voordeel van volautomatische parkeergarages 

is dan dat ze 40 tot 60 procent meer auto’s in 

hetzelfde volume kwijt kunnen.” Om het be-

schikbare volume optimaal te benutten meet 

Lödige de hoogte van de auto in de ontvangst-

cabine. “Daarmee bepalen we of we de auto 

op een hoge of lage parkeerlaag neer moeten 

zetten. Omdat er geen mensen in hoeven zijn 

sommige van onze parkeerlagen slechts 1 me-

ter 80 hoog. In traditionele garages moet dit 

altijd 2 meter 40 zijn. Wij kunnen – afhankelijk 

van de klantwensen – die lagen afwisselen en 

bijvoorbeeld speciale hogere lagen maken voor 

Volkswagen Transporters en SUV’s.”

De volautomatische parkeergarages hadden 

vroeger te maken met automobilisten, die het 

een vreemd idee vonden om hun auto ‘over te 

geven’ aan de ‘black box’ van de garage. Vol-

gens Van Brink is dat inmiddels flink veranderd. 

“Dat komt onder meer omdat mensen meer ver-

trouwen hebben gekregen in de techniek. En 

omdat de techniek zelf er steeds minder eng 

uitziet.” Van Brink haalt opnieuw het voor-

beeld van Aarhus aan: “Dat is een publieke 

garage met een ontvangstcabine. Die cabine 

is speciaal ontworpen en heeft een vriendelijke 

klantinterface. Dat is ook nodig vanwege het 

publiek karakter en het openbaar gebruik. De 

meeste volautomatische parkeergarages zijn 

immers privaat en voor ‘dedicated users’, die 

precies weten wat ze moeten doen.”

POWER PLANT

Elders in deze editie beschrijft professor Ad 

van Wijk van de TU Eindhoven een toekomst 

waarin parkeergarages met elektrische auto’s 

steeds meer zullen gaan fungeren als ‘power 

plant’ voor woonwijken. Van Brink volgt deze 

ontwikkelingen op de voet. “Je ziet nu dat er 

nog geen uniformiteit is in laadsystemen. Daar-

naast zijn er nog verschillende typen stekkers 

in omloop. Als Lödige zijn we echter ook volop 

actief in de automotive industrie, dus we zijn 

goed op de hoogte van de voortgang.  Zodra 

die uniformiteit er eenmaal is, kan de garage 

worden ingezet voor op- en ontladen.” Daar-

naast verwacht Lödige dat het inductieladen 

een sprong voorwaarts gaat geven en dat dit 

erin zal resulteren dat er helemaal geen stekker 

meer nodig is.

Lödige heeft in Berlijn een project opgeleverd 

genaamd ‘carloft’. In dit appartementencom-

plex worden de (elektrische) auto’s op de ver-

dieping naast het appartement geparkeerd. Dit 

brengt de energiebron dus heel dicht bij de 

woning.

Een andere ontwikkeling die Van Brink nauw-

gezet volgt is het ‘autonomous driving’, het 

rijden zonder bestuurder. “Je krijgt dan een 

wereld waarin garage en auto, dus machine en 

machine, met elkaar moeten kunnen praten. 

Dat betekent dat je dus de software moet laten 

mee innoveren.”

De volautomatische parkeer- 

garage in het Deense Aarhus, 

die ruimte biedt aan 1000 auto’s.  
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Slimme verwerking van scans voor een accurate
en e�ciënte parkeerhandhaving

Analyse van parkeerdata voor betere resultaten, 
transparantie en verantwoording

Automatische planning: handhaving
op het juiste moment, op de juiste plaats

Agendum levert oplossingen voor transparant en 
kosten-e�ciënt parkeerhandhaven. We bouwen en 
koppelen daarvoor de systemen voor alle fasen in 
het digitale handhaafproces: planning, uitvoering, 
rapportage en management.

Onze technologie wordt in verschillende steden 
succesvol ingezet: Amsterdam, Haarlem, Utrecht, 
Lissabon en Londen.

 • Lagere kosten
 • Hogere inkomsten
 • Controle en transparantie
 • Heldere analyse van parkeerdata

DE BESTE RESULTATEN
MET PARKEERHANDHAVING

www.agendum.nl • info@agendum.nl
T: +31 (0)10 437 22 69
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Innovatieprijs

21 september 2017 
tijdens het Nationaal Fietscongres | Tilburg
Dien uw Fietsinnovatie in en maak kans op de Tour de Force Innovatieprijs  

t.w.v. € 10.000,- om uw idee verder uit te werken.  

Uitreiking is op 21 september tijdens het Nationaal Fietscongres.  

www.nationaalfietscongres.nl

de
2020
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D
e proef, die van januari tot en met de-

cember 2016 liep is een initiatief van 

het expertisecentrum Smart Mobility 

(voorheen Vlaams Instituut voor Mobiliteit) sa-

men met 11 transportbedrijven. Aanvankelijk 

bood de parking ruimte aan 38 trailers. Van-

wege de toenemende belangstelling werd het 

aantal uitgebreid tot 100 plaatsen. Het aantal 

bedrijven groeide ondertussen tot 26. Samen 

realiseerden zij 9.264 trailerwissels met een ge-

middelde wisseltijd van slechts 11 minuten. 

VERVOLG

Inmiddels hebben vrijwel alle deelnemende 

bedrijven aangegeven deel te nemen aan het 

vervolg. Johan Boonen, projectmanager van 

de Antwerp Management School: “Hoewel er 

voor de pilot subsidie beschikbaar was, hebben 

we er bewust voor gekozen om deelnemende 

bedrijven het commercieel tarief te laten beta-

len. Daarom maakt het voor hen nu de subsi-

dies zijn weggevallen geen verschil in kosten.” 

Omdat de belangstelling nog steeds toeneemt 

en er op deze huidige locatie geen uitbreidings-

mogelijkheden meer zijn, wordt overwogen 

een tweede terrein te openen. Volgens Boon-

en is de trailerparking vooral interessant voor 

trucks met niet te lange afstanden, omdat de 

filetijd voor hen buitenproportioneel is. Voor 

internationaal rijdende trucks die lange afstan-

den afleggen is dat minder.

TOEGANG

Om toegang te krijgen tot het terrein is er proef 

gedraaid met twee systemen. Een individuele 

badge voor de truckchauffeur en een inbelsys-

teem, waarbij een bepaald nummer alleen re-

ageert op geregistreerde nummers om vervol-

gens het hek te openen.

De gemeenschappelijke trailerparking biedt 

verschillende voordelen: 

-  Het stelt transportbedrijven in staat om   

 flexibel om te springen met wachttijden,   

 laad- en lostijden, congestie, rij- en    

 rusttijden, enz. 

-  Het verhoogt de betrouwbaarheid van   

 dienstverlening, waardoor een strakkere   

 planning mogelijk wordt. 

-  Het verbetert de afstemming met laad- of   

 losplaats waardoor wachtrijen vermeden   

 worden.

-  Het staat toe de rittenplanning te optimali-  

 seren bij onverwachte aanpassingen.

PARKING ABROAD

Gemeenschappelijke 
trailerparking slaat aan

TEKST PETER BEKKERING 

Jaarlijks verliest een Belgisch transportbedrijf gemiddeld 335 uren doordat vrachtwagens 

vast staan in de file. De transportsector is dan ook naarstig op zoek naar oplossingen. Een 

daarvan is een proef van 12 maanden met een bewaakte gemeenschappelijke trailerpar-

king op de Ordamstraat in de Antwerpse haven.

Toegangshek trailerparking.

Plattegrond trailerparking.
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Op 12 april jongstleden heeft BERGEN OP ZOOM samen met 

ARVOO een WERELDPRIMEUR gepresenteerd: de eerste vol-

ledig elektrische handhavings- en toezicht scanauto ter wereld. 

Remko van der Borght, parkeerregisseur in Bergen op Zoom: “Als 

gemeente hebben we duurzaamheid hoog in het vaandel staan. 

Daarom zijn wij, gemeente samen met Parkeerbeheer, gaan in-

noveren naar EEN DUURZAME OPLOSSING VOOR DIGITALE 

HANDHAVING en toezicht met een wereldprimeur als resultaat.”

B
ergen op Zoom, een stad met een kleine 

70.000 inwoners, telt circa 5.500 gere-

guleerde parkeerplaatsen op straat en 

ruim 500 in de twee parkeergarages. Binnen 

het gereguleerd gebied – de binnenstad, aan-

grenzende wijken en een wijk rond het Bravis 

ziekenhuis – is een vergunningensysteem met 

ruim 5.000 vergunningen van kracht. Remko 

van der Borght is sinds 2014 parkeerregisseur 

bij de gemeente Bergen op Zoom en opdracht-

gever voor Parkeerbeheer. In zijn functie is hij 

de spin in het web binnen het gemeentehuis 

    Eerste volledig  
elektrische scanauto in  
 Bergen op Zoom

De scanauto in actie in 

Bergen op Zoom.
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met betrekking tot alles wat met parkeren te 

maken heeft. Zoals bijvoorbeeld – naast eerder 

genoemde zaken – bestemmingsplannen, par-

keernormering en gehandicaptenparkeren. De 

in 2005 opgerichte BV Parkeerbeheer Bergen 

op Zoom verzorgt in opdracht van de gemeen-

te de uitvoering van het gemeentelijk parkeer-

beleid, inclusief het beheer van de parkeerga-

rages en fietsenstallingen. Parkeerbeheer is 

daarnaast een adviespartner voor de gemeente 

bij het opstellen van parkeerbeleid, handha-

ving en toezicht. Mike Schenk is ad interim 

bedrijfsleider sinds 2014 en heeft samen met 

Remko van der Borght het volledige parkeerpa-

let in Bergen op Zoom grondig gemoderniseerd 

en gedigitaliseerd.

MOMENTUM

Vanaf onze start stonden wij voor een grote 

uitdaging, vertelt Van der Borght: “We hadden 

destijds het momentum mee: Een nieuw ge-

meentebestuur en een landelijke overheid die 

had bepaald dat op 1 januari 2015 de chipknip 

zou verdwijnen. In Bergen op Zoom hadden we 

voornamelijk parkeerautomaten met chipknip 

staan, die dus aangepast moesten worden.” 

Remko en Mike waren het er echter over eens 

dat de toekomst van parkeren digitaal is. Zij 

wilden dus moderniseren en digitaliseren om 

zo uiteindelijk grote efficiencyslagen te kunnen 

maken. Ze hebben het gemeentebestuur over-

tuigt dat kentekenparkeren de juiste keuze is 

bij voor een digitale toekomst.

Het leidde ertoe dat op 1 januari 2015 kente-

kenparkeren op straat succesvol is ingevoerd. 

Vervolgens werd 2015 gebruikt voor de vol-

gende stap: het digitaliseren en op kenteken 

uitgeven van de ruim 5.000 vergunningen. Dit 

is stapsgewijs in 2016 uitgerold en daarmee 

heeft Bergen op Zoom per 1 januari 2017 vol-

ledig digitaal parkeren op kenteken, inclusief 

de bezoekersvergunning voor bewoners. Nu is 

het tijd voor de laatste stap in dit proces: De 

handhaving en toezicht efficiënter inrichten 

door middel van het automatiseren van de par-

keerhandhaving, waardoor tijd vrij komt voor 

brede kwaliteitshandhaving. Hierdoor is de 

benodigde investering voor een gemeente als 

Bergen op Zoom ook interessant.

BOA’S

Parkeerbeheer heeft een harde kern buitenge-

wone opsporingsambtenaren (BOA’s) in dienst. 

Schenk: “Ik heb als handhavingsorganisatie 

bewust BOA’s in dienst, omdat het hele gere-

guleerd gebied ook parkeersverbodzone is. Bin-

nen dit gebied kunnen deze handhavers breed 

ingezet worden voor zowel de fiscale handha-

ving als handhaving op basis van Wet Mulder. 

Doordat het handhavingsproces nu efficiënter 

ingericht wordt, hebben de BOA’s de handen 

vrij om overige kwaliteitshandhavingstaken, 

zoals milieuhandhaving, vandalisme, evene-

menten etc. op te pakken. Hiervoor is immers 

fysieke aanwezigheid van een BOA noodzake-

lijk. Iets wat bij parkeerhandhaving niet altijd 

noodzakelijk is. De grote efficiencywinst van 

deze auto zit uiteraard in het alles doen wat 

TEKST PETER BEKKERING

Scanauto en scanscooter.

Doordat de auto 
dagelijks rondrijdt is 
hij de ogen op straat 
voor ons
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automatisch kan, bijvoorbeeld het automati-

seren van kentekenherkenning en bevraging. 

Maar voor Bergen op Zoom zit het zeker ook in 

het feit dat deze wereldprimeur snel gebruikt 

kan worden voor brede handhavings- en toe-

zichtstaken (bijvoorbeeld door het automatisch 

scannen en herkennen van onder andere huis-

vuildumping en vandalisme aan straatmeubi-

lair). De insteek was dan ook om een breed sig-

nalerings-, handhavings- en toezichtssysteem 

aan te schaffen.”

SCANNEN EN DATA VERZAMELING

De auto gaat voor Bergen op Zoom een schat 

aan data leveren zegt Van der Borght: “Door-

dat de auto dagelijks rondrijdt is hij de ogen 

op straat voor ons. Een auto die veel meer 

data levert, dan alleen handhavingsinformatie.” 

Schenk vult aan: “De auto levert bijvoorbeeld 

data voor parkeeronderzoek. Je meet continue 

de parkeerdruk, je weet welk type gebruiker 

(vergunninghouder of betalende consument) 

in bepaalde gebieden heeft gestaan. Deze data 

worden geanonimiseerd bewaard en door ons 

geanalyseerd op trends en ontwikkelingen.” 

Van der Borght vervolgd: “Parkeerbeheer levert 

deze data aan mij, waardoor wij als gemeente 

veel beter kunnen inspelen op de behoeften 

binnen een bepaald gebied. De door ons door-

gevoerde aanpassingen/wijzigingen in het par-

keerbeleid, op basis van de data, worden auto-

matisch door parkeerbeheer weer bijgehouden. 

Hierdoor kunnen we zien of de maatregelen 

het gewenste effect hebben. Er ontstaat een 

continu dataproces.”

Aan het eind van de dag gaan er twee 

stekkers in de scanauto: een voor de 

auto en een voor het ScanGenius  

scansysteem.

Het te scannen gebied voor de 

scanauto

In de kofferbak van de Renault ZOE zit een apart 

accupakket, die de stroom levert aan de dakunit en 

de consolidatieunit.

Er ontstaat een  
continu dataproces
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SCANNEN EN DUURZAAMHEID

Bergen op Zoom heeft duurzaamheid en 

Bio-Based economy hoog in het vaandel staan. 

Wij wilde geen stinkende diesel als auto door 

onze stad en voor de opvolging geen herrie 

makende scootertjes, vertelt Van der Borght. 

“In een aantal andere steden in Nederland rijdt 

al een hybride auto rond, maar dat was voor 

ons nog niet voldoende duurzaam. Wij wilden 

een stap verder, namelijk volledig elektrisch. 

Dat was een uitdaging, want nog niemand had 

dit tot nu toe.” Schenk: “Wij kregen dus de 

opdracht om hier een oplossing voor te verzin-

nen. De uitdaging bij de elektrische auto’s is 

om tegen een gunstige prijs toch de gewens-

te kilometerratio te halen. Hiervoor zijn wij op 

onderzoek uitgegaan wat de markt op dit mo-

ment kan bieden. Uiteindelijk kwam de Renault 

ZOE het beste uit de test. Bij de New European 

Driving Cycle (NEDC), de gestandaardiseerde 

testrit, kwam naar voren dat deze auto 400 

kilometer per lading kan afleggen. In de prak-

tijk ligt dit uiteraard lager, maar een bereik van 

ruim 300 kilometer is ruim voldoende voor het 

doel waarvoor wij de auto gebruiken. Wellicht 

wordt de auto in de toekomst namelijk ook in-

gezet binnen de regio.”

TWEEDE UITDAGING

“Een tweede uitdaging bij de elektrische auto’s 

is de stroomvoorziening van de dakunit en de 

consolidatieunit achterin”, vervolgt Schenk. 

“Normaal zijn beide units verbonden met de 

stroomvoorziening van de auto zelf. Dit zou 

bij een elektrische auto een negatieve invloed 

hebben op de actieradius; iets wat je wilt voor-

komen. In samenwerking met de leveranciers 

is de oplossing gevonden in een apart accu-

pakket in de kofferbak van de Renault ZOE, die 

de stroom levert aan de dakunit en de conso-

lidatieunit. Specialisten op het gebied van au-

toaanpassingen hebben ervoor gezorgd dat dit 

tweede accupakket volledig is geïntegreerd in 

de auto, zonder in te boeten op gebruiksfunc-

tionaliteit van de auto. Daarmee is het de eer-

ste elektrische auto met twee accupakketten.” 

Van der Borght reageert: “Hiermee heeft de 

gemeente Bergen op Zoom de duurzame op-

lossing die wij graag wilden en ’s werelds eerste 

volledige elektrische handhavings- en toezicht 

scanauto.”

De Renault ZOE in Bergen op Zoom wordt geleverd door lokale Renault dealer Kievit. De gemeen-

te heeft ARVOO Imaging Products opdracht gegeven voor het leveren van een handhavings- en 

toezicht scanunit. Parkeerbeheer heeft gezorgd voor de rest.

Fons Grijpink, commercieel directeur ARVOO: “Wij leveren al zo’n enkele jaar scanauto’s. Dat 

waren vooral brandstofauto’s omdat deze meer stroom kunnen leveren aan het scansysteem. 

Elektrische auto’s waren destijds geen optie vanwege het beperkte actieradius en de beperkte 

mogelijkheden van stroomafname. Inmiddels zijn de elektrische auto’s zover doorontwikkeld dat 

het nu wel een optie is. Toen Bergen op Zoom vervolgens erom vroeg vanwege hun groene imago 

zijn we aan de slag gegaan. Door te kiezen voor een extra accupakket hebben we ervoor gezorgd 

dat de stroom die het scansysteem vraagt niet ten koste gaat van de oorspronkelijke actieradius 

van het elektrische voertuig. Aan het eind van de dag gaan er ook twee stekkers in: een voor de 

auto en een voor het ScanGenius  scansysteem.”  Grijpink noemt nog een operationeel voordeel 

van het ScanGenius scansysteem die met een kabel aan het accupakket in de achterbak verbon-

den is: “Als een scanauto schade heeft, kan het scansysteem binnen een half uur op een andere 

auto worden gezet.” De camera’s kunnen volgens Grijpink naast het scannen van nummerplaten 

ten behoeve van parkeerhandhaving ook voor andere doeleinden worden ingezet: het detecte-

ren van prullenbakken, huisvuildumping of het signaleren van vernield straatmeubilair. Daarnaast 

zouden er additionele sensoren aan het ScanGenius scansysteem kunnen worden toegevoegd die 

bijvoorbeeld de luchtkwaliteit kunnen meten of de kwaliteit van de wegen. Grijpink verwacht dat 

nog dit jaar hiermee de eerste pilots gehouden zullen worden.

Wellicht wordt de 
auto in de toekomst 
ook ingezet  
binnen de regio

Een hybride auto 
was voor Bergen op 
Zoom nog niet vol-
doende duurzaam
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H
et interieur van de parkeergarage, met 

1 ondergrondse en 5 bovengrondse la-

gen, is helder en licht met verschillende 

kleuren voor de herkenning van de verdieping. 

Door gebruik te maken van een ‘bubbledeck’ 

vloer heeft de garage een kolomvrije overspan-

ning. Dit geeft een ruimtelijk effect. Ook de 

transparante liften geven de garage een open 

karakter dat het gevoel van veiligheid versterkt.

Brede rijstroken en ruime parkeervakken onder 

een hoek van 70 graden verhogen het parkeer-

comfort. De parkeerassistentie geeft met rode 

en groene signalering aan waar plaats is. 

In de parkeergarage is ook de beheerdersloge 

gevestigd. Hier houdt men alle gemeentelijke 

parkeergarages in Zwolle 24 uur per dag in de 

gaten met meer dan honderd camera's. Ook 

de slagbomen in de stad worden van hieruit 

bediend. 

Op de bovenste etage is 800 m2 zonnepane-

len aangebracht, waardoor de garage voor een 

belangrijk deel zelf kan voorzien in de energie-

behoefte. In de garage is overal LED-verlichting 

toegepast. Met de aanwezigheids- en bewe-

gingsdetectie, daglichtregeling en dimming past 

de verlichting zich altijd aan, zonder onnodig 

energieverbruik. Ook zijn er 26 oplaadplekken 

voor elektrisch rijden aangebracht. De sprinkle-

rinstallatie waarmee de parkeergarage is uitge-

rust is een mistsprinkler installatie. Voor dit sys-

teem is minder water nodig en bovendien is de 

restschade na eventuele brand minder. En spe-

ciale filtersystemen filteren de lucht op fijnstof.

GIERZWALUWEN EN VLEERMUIZEN

De buitenkant is volledig van baksteen. De 

zonnige kleur van de steen en de afgeronde 

hoeken geven het gebouw een vriendelijke uit-

straling. In de Zuidwest gevel zijn nestelstenen 

aangebracht voor gierzwaluwen en is er een 

speciale schuilplaats voor vleermuizen achter 

de hellingbaan aan de Noordgevel gecreëerd. 

De Westgevel wordt voorzien van verticaal 

groen. Dit groen heeft een positief effect op de 

luchtkwaliteit, een geluidsabsorberende wer-

king en verhoogt de kwaliteit van de leefomge-

ving in het algemeen.

 

 

 

Parkeergarage 
Katwolderplein in Zwolle
Op 1 maart is parkeergarage Katwolderplein in ZWOLLE geopend. 

Een BIJZONDERE GARAGE met 700 parkeerplaatsen, nabij de 

binnenstad.

Functioneel, veilig, comfortabel, gezond en duurzaam

De zijgevel wordt met planten 
groen aangekleed en er zijn 
speciale nestelplekken voor gier-
zwaluwen en vleermuizen.

NIEUWS

GARAGE

Ontwerp:  

DOK architecten 

Bouwbegeleiding:  

BBN

Adviseurs/Ingenieur: 

Deerns

Bouwmanagement:  

Stevens Van Dijck

Bouw: BAM

Technische installaties:  

Van der Sluis

Electra:  

Leerkes Elektrotechniek

Exploitatie en Beheer:  

Gemeente Zwolle
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i
De PDF van het onderzoek 

kunt u downloaden op www.

tinbergen.nl/discussion-

paper/?paper=2739

OPLEIDINGEN

Studeren op parkeren

VU AMSTERDAM 

Jesse de Groote

IMPACT VAN PARKEERBELEID OP 

HUIZENPRIJZEN

Economen bevelen (het invoeren van) betaald 

parkeren aan als beleidsinstrument om de 

vraag naar parkeren op straat te reguleren. 

Welke effecten dit beleid heeft op de bewo-

ners is nagenoeg onbekend, terwijl dat wel 

van belang is. Want veel bewoners zijn stem-

gerechtigd, en mensen stemmen al snel tegen 

betaald parkeren als zij vinden dat zij daardoor 

benadeeld worden.

De Groote heeft samen met Van Ommeren 

en Koster de huizenprijzen in Amsterdam en 

Utrecht over een periode van 30 jaar geana-

lyseerd. Daaruit blijkt dat betaald parkeren 

geen invloed heeft op de prijzen van wonin-

gen. Dit betekent dat betaald parkeren vanuit 

het perspectief van de bewoners op het juiste 

moment wordt ingevoerd, namelijk voordat de 

parkeeroverlast te groot wordt.

Studenten zijn de nieuwe werknemers van de 

toekomst. Wat zij leren, onderzoeken én con-

cluderen op hun stageplaats biedt het werkveld 

nieuwe inzichten of bevestigt wat we dachten. 

En – dat hopen we – interesseert de student 

om na de studie in de parkeerwereld aan de 

slag te gaan.

De rubriek ‘Studeren op parkeren’ biedt u de 

mogelijkheid het verrichtte onderzoek én de 

onderzoeker in het zonnetje te zetten. Met 

een korte samenvatting wordt de lezer geïnfor-

meerd over het onderzoek of de opdracht die is 

uitgevoerd. En op de website kan het volledige 

onderzoek gepubliceerd worden.

Diverse opleidingsinstituten en universiteiten 

werken mee aan deze rubriek. Misschien wordt 

er nu onderzoek bij u gaan? Laat het ons we-

ten! We publiceren graag! Reacties kunt u stu-

ren naar erna@acquirepublishing.nl

Heeft u een bijdrage  
voor deze rubriek?  
Neem contact op met  
erna@acquirepublishing.nl

In deze rubriek melden diverse OPLEIDINGEN wat er in de  

afgelopen periode gedaan is op het gebied van parkeren. 

Welk onderzoek is bij u net afgerond? 
Laat het ons weten!
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IK PARKEER IN

Van de nood een deugd
De historische binnenstad van 's-Hertogenbosch is klein, compact en GEZELLIG. Dat 

vraagt bij parkeren om maatwerkoplossingen. Om het parkeren van bezoekers – zowel 

van DAGJESMENSEN als van WINKELEND publiek – op de juiste manier te faciliteren 

volgt de gemeente al jaren een tweesporenbeleid: TRANSFERIA voor dagjesmensen, 

garages voor het winkelend publiek.

“I
n ‘s-Hertogenbosch hebben we geen bre-

de lanen, waarmee we de stad binnenko-

men”, vertelt Jos van Son, wethouder van 

onder meer Verkeer en Vervoer in ‘s-Hertogen-

bosch’. “Bovendien zijn het binnen de vesting-

muren vaak smalle straatjes. Dat betekent dat 

parkeren maatwerkoplossingen vraagt.” Daar-

bij heeft ‘s-Hertogenbosch te maken met twee 

doelgroepen, die elk hun eigen eisen aan par-

keren stellen: enerzijds het winkelend publiek, 

anderzijds de dagjesmensen die de historische 

binnenstad bezoeken. “Met het drukker wor-

dende verkeer sinds de jaren ‘70 – de periode 

waarin we ook betaald parkeren hebben inge-

voerd – zijn we steeds meer met de neus op de 

feiten gedrukt ten aanzien van de bereikbaar-

heid van de stad en met name de binnenstad.” 

Angelique Breukel, hoofd Bureau Parkeerma-

nagement: “Je hebt het dan over capaciteit, 

maar ook over beleving. Tot begin jaren ‘80 

stonden de auto’s op de markt.” Van Son vult 

aan: “Sindsdien wil de politiek dat niet meer en 

is er gekozen voor een andere verkeerscircula-

tie in en rond de binnenstad. Met als uitgangs-

punt zoveel mogelijk gemotoriseerd verkeer uit 

de binnenstad. Dat heeft in de jaren ‘90 gere-

sulteerd in een selectief toegangssysteem.”

ALTERNATIEF

Het selectief toegangssysteem hield tegelij-

kertijd in dat ‘s-Hertogenbosch een alternatief 

moest bieden. Van Son: “Dat alternatief be-

stond uit twee onderdelen. Alle automobilisten 

die als bezoeker naar ‘s-Hertogenbosch komen 

proberen we zoveel mogelijk aan de rand van 

de gemeente naar de transferia te leiden. Die 

transferia liggen aan de A2 (Pettelaarpark), aan 

de A59 (De Vliert) en aan de Randweg (Vlijmen-

seweg-Willemspoort).” De drie transferia – ge-

realiseerd in de jaren ’90 – hebben momenteel 

gezamenlijk 1.700 plekken. De gemeente wil 

dit aantal uitbreiden tot 2.300 door via nieuw-

bouw de capaciteit van Vlijmensweg-Willem-

spoort met 600 te verhogen van 500 naar 

Het selectief 
toegangssysteem 
hield in dat 
‘s-Hertogenbosch 
een alternatief 
moest bieden
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1.100. Van Son: “Ten eerste omdat ze nu 

maximaal bezet zijn en ten tweede omdat we 

ook het woon-werkverkeer steeds meer bij de 

transferia willen afvangen. De prognose is dat 

deze uitbreiding voldoende is tot 2025.” De 

transferia zijn een succes in ‘s-Hertogenbosch. 

Van Son heeft wel een verklaring: “Allereerst 

de kosten. Je kunt voor 4 euro een dag je auto 

kwijt en hebt daarvoor ook nog gratis vervoer 

van en naar de binnenstad. Daarnaast is het be-

langrijk dat we met busvervoerder Arriva heb-

ben afgesproken dat de bussen regelmatig en 

rechtstreeks zonder tussenstop van het transfe-

rium naar de binnenstad rijden. Dat betekent 

dat ze in 5 minuten in de binnenstad zijn.”

BUITENSTE SCHIL

De transferia vormen de buitenste schil voor 

de opvang. Meer naar de binnenstad toe heeft 

‘s-Hertogenbosch een dekkend verhaal met 

zesparkeergarages, vier gemeentelijke (Wol-

venhoek, St.-Josephstraat, Stationsplein, en 

St.-Jan) en twee commerciële (Arena en Tol-

brug), met in totaal 2.500 plekken. Van Son: 

“Die garages zijn vooral bedoeld voor mensen 

die boodschappen doen en niet de hele dag in 

de garage staan.” De laatst gerealiseerde is de 

St.-Jan, een parkeergarage met 1040 plaatsen, 

die in 2015 is geopend. Van Son: “De onder-

grondse parkeergarage is niet alleen op zich 

een icoon, maar ook door de manier waarop 

hij is ingebed in de omgeving. Er is namelijk 

over de garage een natuurpark aangelegd met 

water.” De realisatie van de St.-Jan lijkt op het 

eerste gezicht in strijd met het beleid om veel 

parkeren in de transferia te realiseren. Breukel: 

“Dat is niet zo. Het gaat om twee verschillende 

doelgroepen. Bovendien is het vooral bedoeld 

om het opheffen van 800 straatparkeerplaatsen 

in de binnenstad te compenseren. Dat aantal 

hebben we namelijk teruggebracht van 1.600 

naar 800.” ‘s-Hertogenbosch probeert daar-

naast ook door de tariefstelling mensen zoveel 

mogelijk te bewegen in de garages in plaats van 

op straat te parkeren: zo kost parkeren op straat 

2,50 euro per 59 minuten en in de garages 2,20 

euro. Daarnaast kennen de garages een maxi-

maal avondtarief van 5 euro om te stimuleren 

dat er ook ’s avonds gebruik van wordt gemaakt.

FIETS

Het beleid rond parkeergarages en transferia 

maakt deel uit van het totale mobiliteitsbeleid 

van ‘s-Hertogenbosch met aandacht voor leef-

baarheid en bereikbaarheid. Daarin is nadruk-

kelijk ook ruimte voor de fiets. Van Son: “Je ziet 

een toename van alternatieve vervoersvormen 

om toch in de stad te komen. ‘s-Hertogenbosch 

was in 2011 Fietsstad van het Jaar. Daar zijn we 

trots op, evenals op de snelfietsroutes naar het 

noorden, oosten, zuiden en westen. We zien 

ook dat veel mensen de in 2016 geopende F59 

gebruiken om van Oss naar ‘s-Hertogenbosch 

te fietsen. En dat ze dan even snel zijn als wan-

neer ze met de auto gaan. Momenteel zijn we 

bezig met een snelfietsroute naar Waalwijk, 

die moet aansluiten op de snelfietsroute naar 

Tilburg. En met een snelfietsroute naar Eind-

hoven. Door deze routes worden we een echt 

fietsverkeersknooppunt.”

Door tariefstelling 
proberen mensen 
te bewegen in de 
garages in plaats 
van op straat te 
parkeren

TEKST PETER BEKKERING

Stadswalzone Vonk en Vlam met 

stijgpunt parkeergarage St.-Jan. 
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Om de fiets goed te kunnen faciliteren zijn 

naast snelfietsroutes ook fietsparkeervoorzie-

ningen nodig. Daarom heeft ‘s-Hertogenbosch 

vier bewaakte gratis fietsenstallingen. Drie van 

de gemeente – Kerkstraat (1100), Wolvenhoek 

(650) en Burgemeester Loeffplein (350) – en 

een van de NS met in totaal 5000 plaatsen (bo-

vengronds en ondergronds). Tegelijkertijd pakt 

‘s-Hertogenbosch al ruim vijf jaar weesfietsen 

en verrommeling van de openbare ruimte aan 

met behulp van een fietsdiefstalpreventieteam. 

Een fiets mag 30 dagen in een fietsenstalling 

staan en daarna nog 3 maanden in een depot. 

Daarnaast ontwikkelt ‘s-Hertogenbosch voor 

zowel fietsers als automobilisten een app, die 

snel aangeeft waar ze kunnen parkeren.

‘s-Hertogenbosch treft de voorbereidingen voor 

een convenant waarin wordt afgesproken dat 

personen die zich misdragen langdurig de toe-

gang wordt ontzegd tot de parkeergarages. 

Wie zich ondanks zo’n ontzegging desondanks 

in de garage bevindt, pleegt huisvredebreuk en 

kan volgens het strafrecht een boete of een cel-

straf krijgen van maximaal 6 maanden. Breukel: 

“Deze maatregel wordt momenteel afgestemd 

met de eigenaar van de commerciële garages. 

Daarna kunnen we het invoeren.” De aanlei-

ding is niet zozeer een toenemende overlast of 

criminaliteit in garages legt Breukel uit: “Het is 

in feite een voortzetting van het ontzeggings-

beleid in de horeca en is daarmee een onder-

deel van het totale veiligheidsbeleid.”

BAGGYBOYS

In september 2015 startte in ‘s-Hertogenbosch 

BaggyBoys, een service waarbij de shoppende 

binnenstadbezoeker niet langer tassen hoeft 

te dragen, maar deze door de winkel laat be-

zorgen op een afhaalpunt. Deze afhaalpunten 

hebben inmiddels plaatsgemaakt voor pakket-

automaten in de drie transferia. Van Son zou 

dit graag uitbreiden door de leveranciers aan 

de rand van de stad hun spullen te laten afzet-

ten, waarna bevoorrading van de winkels in de 

binnenstad plaatsvindt door elektrisch vervoer: 

“Dat alles om zowel de leefbaarheid als het ge-

mak te vergroten.”

De gemeente ‘s-Hertogenbosch zet ook op 

andere gebieden in op elektrisch vervoer. Zo 

rijden enkele bussen van Arriva elektrisch en 

is het de bedoeling dat in 2023 alle Bossche 

stadsbussen elektrisch rijden. Om de groei van 

elektrische auto’s in de openbare ruimte op te 

kunnen vangen wordt in 2017 het aantal plek-

ken voor het opladen van elektrische auto’s 

verdubbeld  van 140 naar circa 300 plaatsen. 

Automobilisten die opladen betalen in dat ge-

val wel gewoon parkeergeld.

Om de fiets 
goed te kunnen 
faciliteren zijn naast 
snelfietsroutes 
ook fietsparkeer-
voorzieningen 
nodig

Totale beschikbare capaciteit 

binnenstad ’s-Hertogenbosch per 

1 januari 2017.

Op de Markt in ’s-Hertogenbosch 

kon vroeger geparkeerd worden.
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DE PARKEERMENEER

I
k leg het uit: Stel een parkeervergunning 

kost € 4,- per week (of wel € 208,- per jaar). 

Betaald parkeren is van toepassing tussen 

09.00 en 19.00 uur, van maandag tot en met 

zaterdag, ofwel 60 uur per week. U heeft uw 

auto nodig voor uw werk en bent 4 dagen van 

de week weg van 09.00 tot 17.00 uur. Op za-

terdag bent u gemiddeld 4 uur weg met de 

auto. U staat dus 8+6+4x2=22 uur per week 

geparkeerd op tijden dat betaald parkeren van 

toepassing is. Per geparkeerd uur betaalt u dus 

4/22 = 18,2 cent. Uw buren doen de meeste 

dingen met het openbaar vervoer en de fiets. 

Gedurende de week zijn zij gemiddeld 6 uur 

weg. Per geparkeerd uur betalen zij dus 4/54= 

7,4 cent. Zij hebben de auto dus minder nodig, 

nemen meer ruimte in beslag en betalen per 

geparkeerd uur minder dan u!

Als er voldoende ruimte is, is dit natuurlijk geen 

probleem. Maar als dat wel het geval is voorziet 

gemeentelijk beleid er niet in om de groepen 

die de auto nodig hebben te faciliteren. Van 

oudsher stuurt parkeerbeleid op autogebruik, 

niet op bezit. De vraag is of dat nog lang vol te 

houden is. Een auto is om mee te rijden en niet 

om stil te laten staan. In 1991 was het tech-

nisch nog niet mogelijk om vergunningtarieven 

te koppelen aan het gebruik. Inmiddels kan dat 

op vrij eenvoudige wijze. Dus waarom niet ge-

woon doen. Dan kunnen parkeerplaatsen weer 

gebruikt worden voor automobilisten, in plaats 

van autostallers.

Betaalt u ook 
voor uw buren?
Een van de meest VERVELENDE DINGEN BIJ BETAALD PAR-

KEREN zijn wachtlijsten. Allerhande mensen die in het geregu-

leerde gebied wonen, hun auto nodig hebben en GEEN VER-

GUNNING kunnen kopen omdat de gemeente mensen die hun 

auto niet nodig hebben GOEDKOPER laat parkeren. HUH! Dat 

zal waarschijnlijk uw eerste reactie zijn.

Wie is de parkeermeneer? Misschien bent u  

het wel. Ook een bijdrage leveren?  

Wilt u meer weten? Stuur een mail naar  

erna@acquirepublishing.nl.

Publicatie vindt in overleg plaats waarbij  

anonimiteit gegarandeerd is.

SCHRIJFT U DE VOLGENDE  
PARKEERMENEER?

Een auto is om 
mee te rijden en 
niet om stil te laten 
staan
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UW PARTNER VOOR 
EEN DUURZAME 
BESCHERMING 
EN AFDICHTING 

VAN GEBOUWEN EN 
CONSTRUCTIES

Of het nu gaat om het creëren van een veilige 
uitstraling of een logische routing, met de esthetische 
en functionele oplossingen van Triflex krijgt iedere 
parkeergarage een eigen identiteit. Een goede 
afdichting en bescherming van de ondergrond is een 
vanzelfsprekendheid. 

Afdichtingen, coatings en markeringen

voor parkeergarages en hellingbanen

Triflex BV | Boerendanserdijk 35 | 8024 AE Zwolle | T: +31 38 460 20 50 
F: +31 38 460 38 57 | info@triflex.nl | www.triflex.nl

Meer weten?
Neem vrijblijvend contact met ons op om samen 
naar een oplossing te zoeken!

20170407 1/2 pagina liggend Acquire.indd   1 07-04-17   15:08

Parkmobile en ParkBee stimuleren efficiënter gebruik van parkeerplekken. Hotels, 

bedrijven, VVE’s en gemeenten kunnen hun “lege” parkeerplekken nu eenvoudig 

verhuren aan gebruikers van de Parkmobile app. Voor meer informatie:

tomas.novak@parkmobile.com | 020 560 10 50 | parkmobile.com

Uw nieuwe parkeerplek?
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Meer informatie 
vindt u op  

www.parkeer24.nl/agenda

KALENDER COLOFON

PARKEER24 is het grootste, onafhankelijke informatieplatform van  

Nederland waar iedere parkeerprofessional graag kennis haalt, etaleert, 

vergaart en deelt. Het magazine bevat achtergrond artikelen, specials 

over specifieke onderwerpen, visies, discussies, columns en meer.

MEDEWERKERS Peter Bekkering, Geert Dijkstra, Erna Jansen.

ADVIESRAAD Marco van Burgsteden - Gemeente Wageningen, Giuliano 

Mingardo - Erasmus Universiteit Rotterdam, Jaap Schreiber - Meekelenkamp 

Kunststof Techniek B.V., Marc Moonen - Moonen Parkeeradvies.

MET DANK AAN Marco van Burgsteden, Femke Daalhuizen, Dorien 

Manting, Hans Nijland, Ori Rubin.

OPLAGE EN BEREIK Zes keer per jaar verschijnt dit informatieve en 

inspirerende vakblad met een omvang van minimaal 48 pagina’s.  

De HOI-gecertificeerde oplage is gemiddeld 5.000 exemplaren. Het  

magazine heeft een totaal bereik van meer dan 20.000 parkeer- 

professionals; beleidsmakers, architecten, adviesbureaus, bouwbedrijven,  

exploitanten, beheerders en leveranciers.

ADVERTEREN Het grote bereik en de onderscheidende formule maken 

PARKEER24 tot een uiterst geschikt medium om op indringende wijze de 

doelgroep te bereiken. Naast advertenties behoren ook advertorials,  

bijsluiters, online webvertising, whitepapers en congressen tot de  

mogelijkheden. Wilt u een advies op maat, neem dan contact op via  

(038) 4606384 en vraag naar Edwin Benning of  

 advertenties@acquirepublishing.nl

PERSOONLIJK LID VAN ACQUIRE PUBLISHING Sluit u aan bij  

het netwerk van 45.000 Architectuur-, Ruimte & Mobiliteitsprofessionals en 

kies uit een van de drie Persoonlijke lidmaatschappen. Het Gratis  

Lidmaatschap geeft recht op alle Acquire Publishing emailnieuwsbrieven.  

Het Standaard Lidmaatschap (€199,-) geeft recht op een digitale en/of  

papieren versie van alle magazines en 1 gratis PopUp-sessie en het  

Premium Lidmaatschap (€395,-) geeft recht op de magazines, 3 gratis  

PopUp-sessies en 1 keer gratis deelname aan een van de nationale  

congressen van Acquire Publishing.  

Meer informatie vindt u op www.acquirepublishing.nl.

VORMGEVING De Bladenkamer | grafisch ontwerpers – Zwolle 

www.debladenkamer.nl

DRUK Zalsman – Zwolle

PARKEER24 is een uitgave van:

Acquire Publishing bv

Dokter van Deenweg 56

8025 BC Zwolle

T: 038-4608954 | E: klantenservice@acquirepublishing.nl

www.acquirepublishing.nl

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door 

middel van druk, fotokopie of welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande 

toestemming van de uitgever.

11 mei
MASTERCLASS FIETS EN 
GEDRAG 
Ontwikkeld door Topopleiding Mobiliteit van Hogeschool 

Windesheim en Acquire Publishing. 

Locatie: Planetarium, Amsterdam 

http://www.masterclassfietsengedrag.nl/

21 en 22 juni 
PARKEN 2017
Nieuwste trends en ontwikkelingen op het gebied van par-

keren. Tegelijkertijd vindt ook de conferentie plaats van de 

German Parking Association. 

Locatie: Fairground Karlsruhe, Duitsland 

https://www.mesago.de/en/Parken/home.htm

20-21 september 
NATIONAAL FIETSCONGRES
Zesde editie. Met een pré-congres op 20 september en het 

Nationaal Fietscongres op 21 september. 

Locatie: Theaters Tilburg, Tilburg 

http://www.nationaalfietscongres.nl/

KOMEND MAGAZINE

In het volgende  

nummer is Cor Molenaar 

de gasthoofdredacteur. 

Hij werkt het thema ‘par-

keren en de binnenstad’  

uit.
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I
nmiddels heeft de wetenschap ons het inzicht gegeven dat de aarde rond is en dat de zon een 

grote, zware gasbal met kernfusie is waar de aarde omheen draait. Echter, we weten nu ook dat 

de magische energie van de zon inderdaad essentieel is voor leven op deze planeet en dat al het 

zonlicht voldoende zou moeten zijn om de hele planeet van elektriciteit te voorzien.

Ooit dachten wij dat het goed was als bij bouwplannen de auto’s op eigen terrein werden gepar-

keerd. Dat strenge parkeernormen zouden bijdragen aan een lager autobezit en -gebruik. Dat het 

parkeertarief magische krachten bezat en winkelomzet kon scheppen en vernietigen.

Inmiddels heeft de wetenschap ons het inzicht gegeven dat dubbelgebruik van parkeerplaatsen 

veel openbare ruimte kan schelen en dat het bezit en gebruik van de auto afhankelijk is van veel 

meer sociaal-economische en stedenbouwkundige factoren. En ook wordt keer op keer aange-

toond dat het parkeertarief nauwelijks invloed heeft op de aantrekkelijkheid van een winkelgebied.

Wij kunnen vaak niet verder kijken dan onze eigen horizon, waarachter ’s nachts de zon beweegt 

om morgen weer op te komen. Een morgen waarin het parkeerbeleid rekening moet houden met 

smart grids en centrale parkeerplaatsen voor elektrische auto’s, die onze wijken ’s nachts van licht 

voorzien. Elektrische auto’s die overdag met het overdadige zonlicht worden opgeladen – de zon-

newagens van Helios.

Achter de horizon
OOIT DACHT MEN DAT DE AARDE PLAT WAS. DAT DE ZON MAGI-

SCHE LEVENSKRACHT HAD. DAT DEZE HETE SCHIJF OP DE ZONNE-

WAGEN VAN HELIOS, VOORTGETROKKEN DOOR PAARDEN, LANGS 

DE HEMEL WERD VOORTBEWOGEN. ACHTER DE HORIZON REED 

HELIOS ’S NACHTS TERUG NAAR HET OOSTEN OM DE VOLGENDE 

OCHTEND WEER OP TE KOMEN. 

Marco van Burgsteden

is senior beleids-

medewerker mobiliteit 

bij de gemeente 

Wageningen. Hij houdt 

zich onder meer bezig 

met parkeerbeleid 

en heeft ruim 16 jaar 

ervaring in dit vakgebied.

COLUMN

Wij kunnen vaak 
niet verder kijken 
dan onze eigen 
horizon



FALCOCREA

MEER WETEN? BEL (0546) 55 44 44 OF BEZOEK ONZE WEBSITE WWW.FALCO.NL OM ONS VOLLEDIGE ASSORTIMENT TE BEKIJKEN

Ideaal 2.0; 

modern fietsenrek dat voldoet

aan de eisen van FietsParKeur.

Verkrijgbaar in verschillende

varianten.

Parkeerbeugel; 

dankzij het vergrendelings-

mechanisme is de parkeerbeugel

de garantie voor een vrije

parkeerplaats.

FalcoLevel Premium+; 

gebruiksvriendelijk etagerek  

dat voldoet aan eisen 

FietsParKeur, zowel h.o.h. 

maat 37,5 cm en 40 cm!

Fietsers hebben bij Falco
       een speciaal plekje...

De publieke ruimte is van ons allemaal. We willen ons er 

prettig voelen. Samenhang, vormgeving, uitstraling en 

veiligheid zijn daarom belangrijke elementen in de openbare 

ruimte. Falco, leidende producent van straatmeubilair, 

gebruikt die elementen dan ook als leidraad voor haar 

complete assortiment. Een assortiment dat varieert van 

fietsparkeersystemen tot overkappingen, van verkeers-

voorzieningen tot parkmeubilair en nog veel meer.

F A L C O  S T R A A T M E U B I L A I R



ScanGenius
INNOVATIVE MOBILE PARKING ENFORCEMENT

scangenius.arvoo.com

THE NEXT STEP...

anpr innovators

ANPR  |  LIGHT WEIGHT  |  HIGH ACCURATE GPS  
 PANORAMIC VIEW |  AGILE  | COMPACT


