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Omdat sinds de bouw van de wijk het autobezit fors is gegroeid en de structuur van de 
garages naar huidige maatstaven niet optimaal is, ontstond de vraag of sloop en 
nieuwbouw niet voor de hand liggen. Nu zijn de parkeergarages alleen toegankelijk voor 
bewoners die een vaste plaats huren. Bezoek parkeert in beginsel op maaiveld onder de 
garages. Omdat er geen verplichting is om een plaats te huren, terwijl niet alle plaatsen 
zijn verhuurd, parkeren bewoners soms ook op maaiveld en dat levert problemen op voor 
het bezoek. Volgens de geldende normen zouden er veel meer plaatsen vereist zijn dan de 
wijk nu heeft. Onderzoek door Spark leerde dat er weliswaar een verdelingsprobleem is, 
maar op dit moment feitelijk geen tekort aan plaatsen. Als ‘toekomstvaste’ oplossing ligt 
daarom slechts gedeeltelijke sloop, maar vooral - veel goedkopere - renovatie voor de hand.

■  Groot denken
“Nederland is klein, denk groot,” roept 
het Ministerie van VROM ons al tijden 
toe. En dat Nederland klein is en dus 
ook voor parkeren slim met ruimte moet 
omgaan, hoeft geen discussiepunt te 
zijn. Tot op heden vonden de meeste 
investeringen in gebouwd parkeren plaats 
in binnensteden en op kantorenlocaties. 
Momenteel is echter een groei van het 
aantal projecten van woningcorporaties 
en gemeenten waarneembaar.  
Corporaties zijn van plan veel te 
investeren in (her)ontwikkeling van 
woongebieden. Leefbaarheid en efficiënt 
ruimtegebruik zijn thema’s daarbij. De 
aanstelling van een minister voor Wijken, 
Wonen en Integratie past geheel in deze 
trend. Onze directe leefomgeving is hot 

De Molenwijk in Amsterdam-Noord is eind jaren zestig gebouwd. Zoals in veel wijken uit deze periode wordt momenteel in verbetering  
geïnvesteerd. De wijk bestaat uit vier ensembles van hoogbouwflats als wieken van een molen rond een centrale parkeergarage.  
De vier parkeergarages zijn inmiddels veertig jaar oud en toe aan renovatie of vervanging. 

■  Winst bij parkeren in de Amsterdamse Molenwijk. 
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en daarvan maakt een goede parkeer-
oplossing deel uit. In nieuwe en 
bestaande wijken wordt gezocht naar 
goede oplossingen om auto’s veilig en 
efficiënt te stallen. De vraag is daarbij 
steeds: “Hoe betalen we het?”.  
Het is haast ondenkbaar dat alle kosten 
van betaalde voorzieningen aan  
de gebruikers doorberekend kunnen 

worden. We moeten dus slim omgaan 
met het aantal benodigde plaatsen.  
Vaak echter worden kengetallen simpel 
tot norm verheven en klakkeloos 
toegepast. Het laat zich simpel berede-
neren dat hiermee vaak te veel plaatsen 
worden gebouwd. In de kengetallen zit 
een opslag voor bezoek. 

Bestuurlijke boete parkeren door de Tweede Kamer.
Op 20 maart dit jaar heeft de Tweede Kamer ingestemd met de twee wetsontwerpen 
voor de bestuurlijke boete. De een gaat over parkeren en lichte verkeersovertredingen, 
de ander over de “kleine ergernissen”. Als ook de Eerste Kamer instemt, wordt een lang 
verwachte en vaak uitgestelde wet toch nog werkelijkheid. Gemeenten moeten dan kiezen 
hoe ze parkeerovertredingen gaan aanpakken en daar beleid voor formuleren. De nieuwe 
handhavingsmogelijkheden zullen ook gevolgen hebben voor het parkeerbeleid. Zo zou 
de blauwe zone opnieuw populair kunnen worden. In de volgende update leest u meer 
over wat er verandert.
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Hoewel er steeds meer aandacht komt voor de gebruikskwaliteit van het ontwerp van parkeervoorzieningen, kent iedere automobilist  
wel een parkeergarage waarvan de kolommen op een onhandige plaats staan, de parkeervakken te smal zijn of de routing binnen  
de garage voor onduidelijke situaties zorgt. Voor parkeerders, maar ook voor de eigenaar of exploitant kan dit ertoe leiden dat de  
parkeergarage minder goed bruikbaar is dan eigenlijk gewenst was. Tijdig het ontwerp toetsen aan normen voor het gebruik, voorkomt 
problemen achteraf. 

Colofon 
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Een ontwerptoets begint altijd met een 
beschouwing van de doelgroep(en), 
waarbij rekening wordt gehouden met 
eventuele toekomstige ontwikkelingen, 
zoals bijvoorbeeld medegebruik door 
winkelbezoekers. Afhankelijk van de 
doelgroepen wordt bepaald of de garage 
een stallinggarage of parkeergarage is. 

Het eerste aspect waarop een ontwerp-
toets zich richt is de bereikbaarheid en 
toegankelijkheid, met aandacht voor het 
aantal benodigde in- en uitgaande 
rijstroken en eventuele wisselstroken. 
Opstelruimten, plaatsing van parkeer- 
apparatuur, ontsluiting voor voetgangers 
en vluchtwegen komen ook aan bod. 
Vervolgens wordt de interne routing 
bekeken. Op onder andere kruisende 
verkeersbewegingen en doodlopende 
parkeerwegen wordt gelet. Zo bleek bij 
een recente toets van een garage in 
Zwolle dat maar liefst een kwart van de 
plaatsen alleen bereikbaar was door 
tegen het eenrichtingverkeer in te rijden. 

De maatvoering van de rijbanen en 
parkeervakken is een samenspel met 

kolommen en wanden van de constructie. 
Goede plaatsing is nodig voor comforta-
bel in- en uitstappen, maar ook voor het 
uitvoeren van de parkeermanoeuvre én 
het volledig benutten van de capaciteit 
van de garage. De foto, waarin de vakken 
2,25m breed zijn, spreekt voor zich.  
Het risico is dat een aanzienlijk deel van 
de capaciteit niet wordt benut. 

Hellingbanen worden beoordeeld op de 
beschikbare breedte, het hellingspercen-
tage en de beschikbare hoogte aan de 
voet en de top van de helling. In de 
praktijk komt het regelmatig voor dat een 
hellingbaan met een bocht erin niet in 
twee richtingen tegelijk kan worden 
bereden door een te krappe dimensione-
ring, terwijl dat wel de bedoeling was. 

Ook in een later stadium, zelfs als de 
bouw al bezig is, kan een toets zinvol zijn. 
Eventuele zwakke punten kunnen alsnog 
worden verbeterd door de aankleding van 
de garage of door het beheer ervan. 
Voorbeelden zijn opvallende markering 
van kolommen met een verhoogd 
aanrijdingsrisico, of het toewijzen van 

lastig bereikbare of te krappe parkeer-
plaatsen aan abonnementhouders met 
een kleine auto.

Een parkeergarage die er op papier goed 
uitziet, kan in de praktijk voor problemen 
zorgen. Verminderde gebruiksmogelijk-
heid en daardoor een lager exploitatie- 
resultaat zijn het gevolg. Een bescheiden 
investering in een ontwerptoets kan  
dan een onverwacht groot rendement 
opleveren.

■  Ontwerptoets van parkeergarages voorkomt problemen in het gebruik.

De piek van de aanwezigheid van bewoners is echter ’s nachts, als het bezoek reeds vertrokken is. De kengetallen houden daar zelden 
rekening mee, of anders gezegd: als alle bewoners in Nederland thuis zijn, wie zijn die bezoekers dan? Als er dan tevens sprake is van 
betaald of gereguleerd parkeren, zien we in de praktijk dat er minder behoefte is aan plaatsen dan de kengetallen aangeven. Een bespa-
ring van vele parkeerplaatsen ligt dus in het verschiet. 

■  Enkele conclusies
De Molenwijk laat zien dat in woonwijken voordelen te behalen zijn. Een paar simpele uitgangspunten zijn:
■  goed nadenken over het uitgeven van exclusieve parkeerplaatsen, beschikbare ruimte en gebruik;
■  optimaal dubbelgebruik met andere faciliteiten realiseren;
■  onderzoek doen naar de feitelijke parkeerbehoefte in plaats van gebruik generieke kengetallen. 
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