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Programma Spark Lustrumevent - 6 oktober 2016 

 
 

Waar gaan we naar toe?  
Parkeren in 2030 

 

Hoe ziet de wereld er over, pak ‘m beet, tien jaar uit? Hoe verplaatsen we ons 

dan? En waarmee? Is dat echt zo veel anders dan nu? Wat betekent dat voor 

onze parkeeropgave? 

 

Spark bestaat dit jaar 10 jaar. Wie jarig is trakteert. Wij doen dat met ideeën. 

Ideeën op ons vakgebied parkeren. Ideeën voor wat we op korte termijn moeten 

doen om op lange termijn met parkeervraagstukken om te gaan. Ideeën bedenk je 

niet alleen, al helemaal niet als het gaat om zo’n complex vraagstuk als de vraag 

naar en het aanbod van parkeerplaatsen. Daarom nodigen we u uit voor een 

bruisende middag. Met inspirerende sprekers en discussie, midden in de stad, 

over parkeren in de stad in de toekomst. Met dit in gedachten hebben we een 

aantal experts uitgenodigd. Mensen uit de praktijk. Om met elkaar te discussiëren. 

Over wat de komende tien jaar zal blijven en veranderen. 

 

Voor wie? Voor u! Onze relatie. Die als bestuurder, manager of professional 

in zijn werk te maken heeft met parkeervraagstukken. Die weet dat de goede 

parkeeroplossing het verschil kan maken en het plan doet slagen. En die 

geïnspireerd raakt door ideeën voor de oplossing voor over 10 jaar, omdat 

die er anders uit ziet dan de oplossing voor morgen. Voor iedereen die in de 

afgelopen 10 jaar met ons heeft samengewerkt en voor wie dat in de 

komende 10 jaar wil doen.  

 

Waar: midden in de stad, op loopafstand van het CS en met ruime 

parkeergelegenheid: Stadscafé In de Doelen Rotterdam 

 

Wanneer: donderdag 6 oktober 2016 12.30 - 16.30 uur 
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PROGRAMMA 

 

12.30 Inloop met netwerklunch  

 

13.00 Opening 

 

13.10 De auto van de toekomst  

Dagvoorzitter Meindert Schut (BNR eyeopeners; nationale autoshow; 

mobilitydebat) zet de eerste keynote: wat mogen we de komende jaren van de 

auto verwachten? Zelfrijdend, maar hoe, duurzaam, ja maar hoe, en welke 

infrastructuur zou daarbij horen?  

 

13.30 Pitch 1 - parkeerprijsvraag  

Een aantal teams van studenten heeft hun visie op parkeren in 2030 

vormgegeven. Zij pitchen vanmiddag hun idee, hun oplossing, hoe ziet de 

parkeerplaats van de toekomst eruit?  

 

13.40 Toekomstverkenning mobiliteit  

Hans Hilbers is programmaleider Verkeer en Vervoer bij het Planbureau voor de 

leefomgeving en auteur van de mobiliteitsparagraaf in de toekomstverkenning 

welvaart en leefomgeving. De ontwikkeling van onze mobiliteit in scenario’s voor 

2030 en 2050. Wat zijn de verwachtingen voor de komende jaren, waarop zijn die 

gebaseerd?  

 

14.00 Pitch 2 - parkeerprijsvraag  

 

14.05 Stedelijke transportsystemen  

Walther Ploos van Amstel is lector City Logistics aan de Hogeschool van 

Amsterdam en verbonden aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.  

Hoe kijken we straks naar onze transport in de stad? Vraag en aanbod van 

transport en parkeerruimte wordt transparant. Onze systemen veel efficiënter en 

ook het gebruik van parkeerruimte. Is er ondanks een groeiende mobiliteit 

misschien veel minder infrastructuur en parkeerruimte nodig?  

 

14.25 Pitch 3 - parkeerprijsvraag  

 

PAUZE (14:30-15:00) 
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15.00 Spotlight interview 

Meindert Schut interviewt Robert Strijk, wethouder Bereikbaarheid, Economie, 

Binnenstad en Cultuur van Leiden over zijn visie op mobiliteit in de stad van 2030. 

Hoe verplaatsen de mensen in de stad zich en wat is de betekenis daarvoor van 

de auto? Wat doet Leiden nu om klaar te zijn voor de mobiliteit van de toekomst?  

 

15.20 Visiedebat  

In de discussie worden de standpunten scherper. Hebben we straks nog wel 

parkeerplaatsen nodig? Of juist veel meer? De visie vanuit de Retail: Menno 

Overtoom (Klépierre, Hoog Catharijne), de architect: Tako Postma (INBO 

Architecten), de gemeente: Etienne Westbroek, de ontwikkelaar: Gerard Comello 

(Lingotto). En wat vindt het publiek? 

 

16.25 Prijsuitreiking  

De juryvoorzitter Mariëlle Wieman (NeVaP) maakt de winnaar van het beste 

parkeeridee 2030 bekend. Het publiek bepaalt de winnaar van de publieksprijs. 

 

16.30 Afsluiting & borrel met jazz trio 

 

 


