
Update 

Almere groeit. Nu heeft de stad circa 
180.000 inwoners, dat zullen er op 
termijn  meer  dan 400.000 worden. 
Geen geringe opgaaf en de handen 
gaan dus al jaren flink uit de mouwen. 
Op dit moment is de ontwikkeling van 
het Stadsdeel Almere Poort in volle 
gang. Almere Poort moet uiteindelijk 
11.000  woningen  en  25.000 
arbeidsplaatsen krijgen. De bouw is 
gepland vanaf nu tot 2020. 

Parkeren in Almere Poort 

Het nieuwe parkeren 

Een van de vele aspecten waarmee 
tijdens de ontwikkeling van het 
Olympiakwartier rekening wordt 
gehouden, is de parkeerbehoefte. 
Almere voert een relatief ruim 
parkeerbeleid, dat wil zeggen dat naar 
de huidige maatstaven geen schaarste 
aan parkeerplaatsen zal ontstaan. Het 
planmatig opzetten van een stadsdeel 
biedt voor het parkeren een geweldige 
kans. Daarmee wordt niet bedoeld dat 
er volop plaatsen gerealiseerd kunnen 
worden, maar juist dat door een goede 
ligging en de juiste afspraken plaatsen 
optimaal kunnen worden benut. Het 
Olympiakwartier is met zijn menging 
van functies daarvoor zeer geschikt. 
Resultaat is, dat volstaan kan worden 
met 3.500 plaatsen ten opzichte van de 
4.800 die nodig zouden zijn zonder 
dubbelgebruik.  
 
Spark heeft de opdracht om voor het 
Olympiakwartier de berekeningen te 
maken voor de parkeerexploitatie. 
Daarvoor wordt een model gebruikt dat 
zo is ingericht dat de belangrijkste 
variabelen (onder andere het aantal 
plaatsen, de stichtingskosten en 
tarieven) door de opdrachtgever zelf, 
binnen zekere grenzen, kunnen worden 
aangepast. Zodoende is het een 
gereedschap om in de planfase de 
effecten van verschillende parkeer-
scenario’s goed door te rekenen.  
 
Het parkeerconcept voor Almere Poort 
is misschien niet uniek, de omstandig-
heden om het in de praktijk te brengen, 

zijn dat wel. Er is een blanco situatie 
waarin de gemeente de volledige 
sturing heeft op de parkeernormering 
en bovendien de instrumenten in 
handen heeft om ervoor te zorgen dat 
de plaatsen zo gebruikt worden als is 
beoogd. Het realiseren van een beperkt 
aantal plaatsen - terwijl de parkeer-
behoefte toch goed wordt gefaciliteerd - 
verhoogt de kwaliteit van het gebied en 
reduceert tegelijkertijd de kosten. Het 
levert echter wel verplichtingen op voor 
de exploitatie en het beheer.  
 
Om zeker te stellen dat de parkeer-
ruimte zo zal worden gebruikt als 
beoogd, zullen instrumenten als 
prijsstelling en regulering afgestemd 
moeten worden op de vraag. Het 
nieuwe parkeren moet een element zijn 
dat bijdraagt aan de aantrekkelijkheid 
van het gebied, en niet een nood-
zakelijk kwaad. 
 
Dat vraagt om een nieuwe visie op het 
parkeerproduct in een nieuw stadsdeel. 
Een visie waarin de parkeerder centraal 
staat en een uitvoeringsorganisatie die 
dat in de praktijk brengt. Denk daarbij 
aan een gedifferentieerde prijsstelling
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Nieuwsbrief over parkeermanagement 

Almere Poort nu, op de voorgrond de A6 

Het centrum van Almere Poort is het Olympiakwartier. Hier zal een grote 
verscheidenheid aan voorzieningen worden gerealiseerd. Voorzieningen die Almere 
Poort overstijgen en ook bezoekers trekken uit andere stadsdelen en de regio.  
Hierbij moet gedacht worden aan een winkelcentrum, thematische retail, een 
centrum voor top- en breedtesport en mogelijk een voetbalstadion. Daarnaast 
worden woningen en kantoren gerealiseerd. 
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“Wie al een tijdje meeloopt in de stedelijke ontwikkeling heeft parkeren zien groeien: 
van een noodzakelijke kostenpost naar een volwassen business, van kale 
unheimische dozen naar mooi ingepaste gebouwen, en van een monofunctionele 
naar een integrale aanpak. Daarmee is parkeren ook een volwassen vak geworden. 
Het ontstaan van Spark past goed in die trend. 
 
Twynstra Gudde stond voor de vraag of zelf groeien op dit terrein een optie was, of 
dat er een strategische samenwerking gezocht moest worden. De totstandkoming  
van Spark maakte het antwoord eenvoudig: dit is een uitgelezen kans en die zullen 
we benutten. Voor ons is de nauwe samenwerking met Spark een stap naar een nog 
betere dienstverlening aan onze klanten. Door de toetreding van TG’s Ed van 
Savooijen is de continuïteit van onze dienstverlening verzekerd. En door de inbreng 
van de Spark-professionals, die allen hun sporen in de parkeerwereld verdiend 
hebben, kunnen we onze dienstverlening verbreden en versterken. Met meer 
operationele kennis, meer en actuelere data, en andere functies zoals specifieke 
interim managementklussen. 
 
Twynstra Gudde levert de inbreng op het gebied van mobiliteit, huisvesting, vastgoed- 
en gebiedsontwikkeling, en facility management, ook in specifieke sectoren als de 
gezondheidszorg en het onderwijs. En daarnaast leveren we kennis op het gebied van 
project-, proces- en risicomanagement. Twynstra Gudde ondersteunt Spark om een 
bloeiend bedrijf te worden, met een 
sterke positie in de markt. Wij vinden 
het een ijzersterke combinatie en 
wensen onze partners van Spark heel 
veel succes.” 
 
Hans Reijnen, 
Partner Twynstra Gudde  
adviseurs en managers 

met speciale tarieven voor daluren of 
verder weg gelegen plaatsen, voor-
verkoop van parkeerminuten in een 
bundel en een parkeerabonnement dat 
niet per maand geldt maar recht geeft 
op een aantal parkeerminuten. Een 
goede verkrijgbaarheid van het parkeer-
product is heel belangrijk. Digitaal je 
parkeerminuten kopen en afrekenen is 
een van de diensten die daarbij hoort, 
goede marketingcommunicatie en 
reclame ook.  
 
Het nieuwe parkeren is vooral een 
uitdaging voor de exploitant en beheer-
der. Hoe dat in Almere Poort geregeld 
gaat worden, is nog toekomst. De 
gemeente Almere zal daar zeker een 
grote rol bij moeten spelen. Zij heeft  
de instrumenten in handen om de 
afspraken te maken met de ontwikke-
laars en eigenaren. Of de commerciële 
en dienstverlenende aspecten ook door 
de gemeente ingevuld gaan worden, is 
natuurlijk de vraag. Zeker is dat een 
nauwe samenwerking met markt-
partijen in Almere Poort nodig is. Allen 
hebben daar immers ook een groot 
belang bij.  

Twynstra Gudde kiest Spark als strategische 
partner parkeermanagement en –advies 
Twynstra Gudde, een onafhankelijk Nederlands organisatieadviesbureau dat al 
gedurende 40 jaar resultaatgericht adviseert en managementfuncties vervult, 
gaat op het terrein van parkeermanagement nauw samenwerken met Spark.  
Hans Reijnen, partner van Twynstra Gudde, over de samenwerkingsovereenkomst 
met Spark: 

Parkeren is een vak geworden 
De eerste ontwikkeling in Almere Poort is 
het Groenhorstcollege 

 

  
 

 
Nieuwe opdrachtgevers 

Gemeente Almere 
> Ondersteuning parkeerbedrijf 
 

Rodamco Europe 
> Variantenonderzoek 
 

TU Delft 
> Parkeerregeling TU terrein 
 

Gemeente Hoorn 
> Aanbesteding parkeerbeheer 
 

Gemeente Winschoten 
> Parkeerexploitatie 
 

 

  Colofon 
 
Update is een uitgave van Spark 
 
Spark helpt opdrachtgevers bij de exploitatie  
van parkeerplaatsen - in de parkeergarage 
en op straat.  
 
De dienstverlening van Spark is gericht op: 
• Management van parkeervoorzieningen 
• Managementinformatie 
• Kostenbeheersing 
• Exploitatieresultaat verbeteren 
• Beter benutten van parkeerplaatsen  
• Ontwikkeling parkeeraccommodaties 
• Hands-on ondersteuning met de 

zekerheid van resultaat 
 
Spark is een initiatief van Ernst Bos, 
Rob Ebbing en Eric Stuyfzand 
 
SPARK 
Anthony Fokkerweg 1 
1059 CM Amsterdam 
T 020 5112 455 
F 020 5112 456 
info@spark-parkeren.nl 
www.spark-parkeren.nl 


