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‘Pick me
up KITT’
GEVOLGEN VAN DE ZELFRIJDENDE AUTO

Slim parkeren
in Maastricht

Onderzoek naar
omvang Europese
parkeermarkt

Gevolgen zelfrijdende auto voor de parkeerwereld

‘Pick me up KITT’
In de jaren ’80 was KITT, de zelfrijdende auto van Michael Knight in de serie Knight
Rider nog toekomstmuziek. Dertig jaar later is de introductie van de zelfrijdende auto
geen toekomstmuziek meer, en hebben de eerste exemplaren al tienduizenden
kilometers afgelegd. De zelfrijdende auto heeft niet alleen gevolgen voor de
verkeerswereld, maar ook voor de wijze waarop we in de toekomst parkeren.
TEKST MARTIN BLANKENDAAL (SPARK)

Op hoofdlijnen zijn er drie typen zelfrijdende auto’s; auto’s die met behulp van de
bestuurder zelf achteruit kunnen inparkeren,
auto’s die volledig zelfstandig (bestuurder is
al uitgestapt) kunnen parkeren en auto’s die
volledig zelf kunnen rijden.
Auto’s die met enige hulp van de bestuurder
zelf achteruit kunnen inparkeren zijn reeds
te koop. Ze bieden vooral gebruiksgemak
aan de eigenaren, maar hebben weinig gevolgen voor het parkeerlandschap. Bij de
zelfparkerende voertuigen zijn er twee subtypes. Ten eerste auto’s die door de bestuurder naar een beschikbare parkeerplaats
worden gereden waarna de auto, nadat de
inzittenden zijn uitgetapt, zichzelf inparkeert.
Ten tweede auto’s die bij de ingang van een
parkeergarage of parkeerterrein worden
achtergelaten in een zogenaamde handoverzone en daarna zichzelf parkeren. Voor
beide gevallen vindt de aansturing hiervan
plaats met een app op de mobiele telefoon.
Het laatste type is de volledig zelfrijdende
auto, die dus niet alleen zelfstandig kan
parkeren, maar ook zelfstandig van A naar
B kan rijden. De twee laatste typen worden
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momenteel door diverse partijen ontwikkeld,
zoals autofabrikanten en Google.
Naar verwachting duurt het nog enkele jaren
voordat de technologie en de wetgeving
dusdanig zijn ontwikkeld dat zelfparkerende en zelfrijdende voertuigen daadwerkelijk op het wegennet zullen verschijnen.
Daarbij is de verwachting dat volledig
zelfstandig parkerende voertuigen er eerder
zijn dan zelfrijdende voertuigen. Een parkeergarage of -terrein voor zelfparkerende
voertuigen kan zich immers op privaat terrein bevinden en kan dusdanig worden
gebruikt dat daar geen personen aanwezig
zijn. Daarmee is het risico op ongevallen
met letselschade minder groot, terwijl ook
geen of minder wetgeving nodig is om het
mogelijk te maken. Uiteindelijk is de opmars
van de zelfrijdende auto onvermijdelijk. De
voordelen zijn immers evident: minder
ongevallen, een betere benutting van de
capaciteit van het wegennet en parkeervoorzieningen, de mogelijkheid om tijdens de rit
te werken of te ontspannen enzovoort.
Maar wat zijn nu de gevolgen van zelfparkerende voertuigen en zelfrijdende auto’s voor

parkeren, zowel in het algemeen, als op
straat, op terreinen en in garages?
BETER EXPLOITATIERESULTAAT

In Nederland zijn circa 14 miljoen parkeerplaatsen beschikbaar voor ruim 8 miljoen
personenauto’s, ofwel ruim 1,5 parkeerplaatsen per auto. In stadscentra is het vaak lastig
om een vrije parkeerplaats te vinden, terwijl
parkeergarages van kantoren en woonlocaties op hetzelfde tijdstip (gedeeltelijk) leeg
staan. Als we uitgaan van de meest vergaande variant van de zelfrijdende auto, dan
kan een automobilist nadat hij is aangekomen op zijn bestemming, uitstappen en
uitladen en vervolgens de auto de opdracht
geven een parkeerplaats te zoeken en te
parkeren. Als hij weer wil vertrekken kan hij
enige tijd voor vertrek een signaal afgeven,
komt de auto naar hem toe, stapt hij in en
vertrekt weer. Hierdoor is voor dubbelgebruik niet langer de loopafstand relevant,
maar de rijafstand, die uiteraard groter is dan
de loopafstand. Dat betekent dat de mogelijkheden voor dubbelgebruik van parkeerplaatsen aanzienlijk toenemen, waardoor

minder plaatsen nodig zijn en de bezetting
van de resterende plaatsen toeneemt. Goed
voor het exploitatieresultaat van parkeervoorzieningen én de kwaliteit van de openbare ruimte.
MAATVOERING

Of het nu de zelfrijdende auto is of de
zelfparkerende auto; er zal sprake zijn van
minder manoeuvreerruimte om te parkeren
dan wanneer automobilisten dat zelf doen.
Omdat de voertuigen een optimale manoeuvre maken, maar ook omdat het niet
meer nodig is de portieren te openen; de
automobilisten hoeven niet meer in- en uit
te stappen als de auto geparkeerd is. Daardoor kunnen de voertuigen bij haaks of bij
schuin parkeren dichter naast elkaar staan,
waardoor minder ruimte nodig is. Bij
langsparkeren is het zelfs denkbaar dat de
voertuigen keurig op lengte aansluiten en
zich af en toe herschikken als een aantal
voertuigen is in- en uitgereden. Door optimaal gebruik te maken van de lengteverschillen tussen de voertuigen wordt de
beschikbare ruimte efficiënter benut.

Bijzondere parkeerplaatsen als parkeerplaatsen voor minder validen (met extra breedte),
vrouwenplaatsen en familieplaatsen zijn niet
meer nodig, want alle parkeerplaatsen zijn
voor alle parkeerders geschikt. Het is vooral
van belang dat de handoverplaats (sociaal en
verkeers-) veilig is en voldoende ruim is
opzet voor gebruik door alle doelgroepen.
INRICHTING

Doordat in een garage of op een terrein
voor zelfparkerende voertuigen nauwelijks
nog personen komen zijn aanzienlijke
besparingen mogelijk. Qua ontwerp is
comfort voor de parkeerder niet nodig. Dat
betekent dat minder ruimte nodig is voor
bochten en dat steilere hellingbanen mogelijk zijn. Er zijn minder of geen trappenhuizen, liften en vluchtwegen nodig.
De interne hoogte hoeft niet langer te
worden aangepast aan het welbevinden van
de parkeerders en kan worden verlaagd van
2,30 naar 2,10 meter. Qua inrichting is het
niet nodig om bebording aan te brengen,
markeringen en coatings aan te brengen
om onder andere parkeervakken en voet-

gangersvoorzieningen aan te geven of
wanden en kolommen te schilderen en een
hoog verlichtingsniveau te realiseren.
EINDE MECHANISCH PARKEREN?

Voorgaande consequenties voor ontwerp en
inrichting vertonen veel overeenkomsten
met een aantal van de toegevoegde waarden
van het zogenaamde mechanisch parkeren.
En dan met name de volautomatische parkeersystemen. Immers, ook volautomatische
parkeersystemen benutten beschikbare oppervlak efficiënter, door auto’s met behulp
van pallets of shuttles te transporteren en
daardoor te besparen op ruimte tussen de
parkeervakken, manoeuvreerruimte, benodigde hoogte, hellingbanen en trappenhuizen/liften. Omdat deze voordelen door
zelfrijdende en zelfparkerende voertuigen
ook mogelijk zijn, vervalt een groot deel van
het onderscheidend vermogen van een volautomatisch parkeersysteem. Zeker als de
techniek zich verder ontwikkelt en de voertuigen met elkaar kunnen communiceren.
Dan is het ook mogelijk om de parkeerwegen
te gebruiken voor het parkeren van auto’s, en
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No limits

Slijtlagen voor parkeerdekken
Door onze innovatieve manier van
denken zijn wij freerunners in hart
en nieren; als het nuttig of nodig is,
kijken wij over de grenzen van ons
vakgebied heen. Want uiteindelijk
telt alleen het resultaat: Bolidrain®
en Boligrip® parkeersystemen.
Geluiddempend, scheuroverbruggend, slijtvast, antislip, verwarmbaar,
onderhoudsvriendelijk en kleurrijk.
Bolidt, no limits.
http://og.bolidt.nl

de weg van en naar de handoverzone vrij te
maken door als het nodig is een aantal auto’s
te verplaatsen. Daarmee neemt het oppervlakte per parkeerplaats dus af en zal deze
de oppervlakte per parkeerplaats van mechanische parkeersystemen gaan benaderen.
Met name bij de toepassing van autoliften in
plaats van hellingbanen.
Waar nu volautomatische parkeergarages
interessant zijn als kostenbesparing ten opzichte van een traditionele parkeergarage,
om meer parkeercapaciteit te bieden op
krappe of onregelmatig gevormde footprints,
als blikvanger (zoals de Smarttorens), om
een innovatieve uitstraling te creëren of op
plaatsen waar een hoge veiligheid (sociale
en verkeersveiligheid, geen inbraak, diefstal
en vandalisme) van belang is kan straks een
parkeervoorziening voor zelfparkerende
auto’s op de meeste van deze punten de
concurrentie met een volautomatische parkeergarage aangaan. Voor de ontwikkelaar
en exploitant zullen de kosten daarbij naar
alle waarschijnlijkheid veel lager zijn dan die
van een mechanische parkeergarage.
Wat betreft de halfautomatische parkeersy-

De gevolgen voor de
parkeerwereld zullen
groot zijn
stemen zijn de gevolgen beperkter. Deze
systemen zijn immers vooral geschikt om de
capaciteit van traditionele parkeergarages te
vergroten door één of enkele voertuigen
naast of boven elkaar te laten parkeren.
Daardoor zullen halfautomatische parkeervoorzieningen minder gevoelig zijn voor de
concurrentie van zelfparkerende voertuigen
dan volautomatische parkeersystemen.
EERSTE CONCLUSIES

Hoewel de zelfstandig rijdende auto nog
toekomstmuziek is, is zijn komst dichterbij
en zullen de gevolgen voor de parkeerwereld
groot zijn. En zal er vroeg of laat een par-

keerder bij een handoverzone Pick me up,
KITT! in zijn mobiele telefoon roepen.
Daarom moeten we nu al anticiperen op
zijn komst. Of het nu gaat over het berekenen van de parkeerbehoefte (meer en beter
dubbelgebruik doordat het verzorgingsgebied dankzij de zelfrijdende auto’s toeneemt) of om de ontwerpopgave voor
nieuwe parkeervoorzieningen (efficiënter
ruimtegebruik en rekening houden met de
mogelijkheden om in de toekomst zelfparkerende voertuigen te faciliteren).
Rekening houden met de toename van de
mogelijkheden voor dubbelgebruik kan
bijvoorbeeld door alvast grotere loopafstanden te accepteren of door tijdelijke parkeervoorzieningen op het maaiveld te realiseren
die later eenvoudig kunnen worden omgevormd tot een speeltuin of groenvoorziening.
Qua ontwerp zijn kolomvrije overspanningen gewenst, waardoor de vakken smaller kunnen worden gemaakt voor zelfparkerende auto’s. Als kolomvrije overspanningen niet mogelijk zijn kan voor aangepaste stramienen worden gekozen. Er zijn
reeds ontwikkelaars die rekening houden
met een netto breedte van 10 meter tussen
twee kolommen, nu geschikt voor 4 parkeervakken met een breedte van 2,50 meter
en in de toekomst voor 5 parkeervakken
met een breedte van 2 meter voor zelfparkerende voertuigen. Ook kan rekening
worden gehouden met de toekomstige realisatie van een handoverzone.
We moeten ook rekening houden bij bestaande parkeervoorzieningen met krappe
parkeervakken, zoals verouderde garages en
stallinggarages. Want die kunnen weer interessant worden omdat de afmetingen van de
parkeervakken niet langer hoeven te worden
gedimensioneerd op parkeercomfort en inen uitstappen van de parkeerders, maar op
de manoeuvres van de zelfsturende voertuigen, waarbij het geen probleem is als die een
aantal keer moeten steken om een plaats in
of uit te rijden. 
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