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De behoefte aan parkeerplaatsen zal de 
komende jaren nog verder toenemen.  
Rekening houdend met actuele inzichten in 
de parkeerdruk bij ziekenhuizen en de  
parkeernormering volgens het College Bouw 
Zorginstellingen (CBZ) heeft het IJsselland 
Ziekenhuis thans 725 parkeerplaatsen 
nodig. Hiervan zijn ca. 350 plaatsen  
voor medewerkers (op 1.200 fte) en  
375 plaatsen voor bezoekers/patiënten.  
Als men daarbij nog anticipeert op de  
groeiambitie van het ziekenhuis van  
gemiddeld 4% in de komende 5 jaar en ove-
rige ontwikkelingen rond ziekenhuizen (zie 
kader) in het algemeen, dan is over  
ca. 5 jaar een parkeervoorziening met  
ca. 835 parkeerplaatsen noodzakelijk.  
Het ziekenhuis heeft in aanvang zelfstandig 
onderzocht hoe de parkeercapaciteit het 
beste kan worden uitgebreid. Natuurlijk is 
ook de gemeente Capelle aan den IJssel 
hierbij betrokken. Uit dit onderzoek is  
gebleken dat met de bouw van een  
parkeerdek de totale parkeerbehoefte van 
het ziekenhuis -nu en in de toekomst- op 
het ziekenhuisterrein kan worden  
gefaciliteerd en er geen ‘aanspraak’ meer 
hoeft te worden gedaan op de omgeving. 
Nadat ook de technische haalbaarheid en 
de kosten onder de loep zijn gelegd, heeft 
Spark een businessplan opgesteld waaruit 
blijkt dat invoering van ‘gereguleerd  

Het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel kampt met een tekort aan parkeerplaatsen. De huidige 525 plaatsen zijn niet voldoende  
om de volledige behoefte op te vangen. Het gevolg is dat er veel zoekverkeer is en dat er voertuigen in de directe (woon)omgeving  
van het ziekenhuis worden geparkeerd. Uit waarnemingen is gebleken dat er maximaal gelijktijdig zo’n 150 parkeerplaatsen in de  
omgeving door medewerkers en bezoekers/patiënten van het ziekenhuis worden gebruikt. Ook uit een berekening op basis van kengetallen 
en ervaringscijfers blijkt een dergelijk tekort. 

■   IJsselland Ziekenhuis vergroot parkeercapaciteit
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■ Vervoermanagement
Om de beschikbare parkeerruimte nu en  
in de toekomst optimaal te benutten zijn 
flankerende maatregelen nodig.  
Het ziekenhuis wil daarom een ‘actief’  
vervoerbeleid voeren, waarin aandacht 
besteed wordt aan onder andere: 
■  de verdeling van parkeerplaatsen  

en aan het personeel toe te wijzen  
parkeerrechten 

■  de beschikbaarheid van parkeer- 
plaatsen voor patiënten en bezoekers 

■  het zo mogelijk en noodzakelijk  
verder stimuleren van het gebruik  
van alternatieve vervoermiddelen  
(openbaar vervoer, fiets etc.).

Het vervoerbeleid wordt vooral gericht op 
het beperken van niet noodzakelijk auto-
gebruik onder medewerkers, waarbij de aard 
en omvang van de huidige en toekomstige 
parkeersituatie een belangrijke rol speelt. 
Het vervoerbeleid zal richting geven aan  
het oplossen van de bestaande (parkeer) 
problemen, het beheersbaar houden  
daarvan in de toekomst en zal leiden tot 
een (meer) bewuste inzet van mogelijke  
vervoersmanagementmaatregelen.

■ Aanbesteding
De aanbestedingsprocedure van het te  
realiseren parkeerdek wordt momenteel 
door Spark voorbereid. Op basis van  ➞

parkeren’ inclusief bijbehorende  
tariefstelling nodig is om de ambitie van 
een parkeerdek financieel haalbaar te 
maken. Onlangs heeft de Gemeente Capelle 
aan den IJssel haar medewerking verleend 
voor het kunnen doorlopen van een artikel  
19 lid 2 procedure voor een te realiseren  
parkeerdek, waarmee de parkeercapaciteit 
met netto 200 plaatsen wordt vergroot. Ook 
is de discussie gestart inzake het flankerend 
beleid in de omgeving van het ziekenhuis.

Het belang van een goed ‘parkeerproduct’  
bij ziekenhuizen neemt toe. Het in stand 
houden van het parkeerproduct of het 
creëren ervan staat bij veel ziekenhuizen op 
de agenda. Enerzijds als gevolg van ver- of 
nieuwbouwplannen waarbij de steeds 
schaarser wordende, voor parkeren in 
aanmerking komende ruimte op de 
ziekenhuisterreinen en de directe omgeving 
daarvan een rol speelt. Anderzijds door de 
toename van autobezoek aan ziekenhuizen 
als gevolg van de geprognosticeerde 
wijzigingen in het mobiliteitsgedrag (toename 
autogebruik), een toenemende vraag naar 
zorggerelateerde diensten, een verschuiving 
van klinische naar poliklinische zorg (met 
een bijbehorende grotere parkeervraag), een 
verdere samenwerking tussen huisarts en 
ziekenhuis en een toename van de duur van 
bezoeken aan de polikliniek (leidend tot een 
toename van de gemiddelde parkeerduur).



Colofon 

Update is een uitgave van Spark
Spark helpt opdrachtgevers bij de exploitatie 
van parkeerplaatsen op straat en in de garage 
met o.a.
■ ontwikkeling van visie op parkeerbeleid
■ verbeteren van bedrijfsvoering en  
   exploitatieresultaat
■ beter benutten van parkeerplaatsen
■ ontwikkeling van parkeeraccommodaties
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Dat is ook het idee achter Wikipark, een 
actueel informatiepunt waar automobilisten 
alles kunnen vinden over parkeren in  
Nederland, ofwel dé oplossing voor de 
vraag: “Waar laat ik m’n auto?”. 
 
Vóór vertrek of onderweg kan de reiziger  
die vraag stellen via de Wikipark website.  
Dat kan gewoon via de mobiele telefoon, 
maar ook via bijvoorbeeld TomTom of  
Garmin die via het GSM of UMTS netwerk  
met het web zijn verbonden. Behalve de  
ligging van de parkeerlocatie is er actuele 
informatie over de beschikbaarheid van  
parkeerruimte of de prognose, zodat men 
een idee heeft of er op moment van  
aankomst echt plaats zal zijn. Natuurlijk  
zijn de openingstijden en parkeertarieven  
vermeld. Ook voor meer subjectieve  
informatie is plaats, bijvoorbeeld is een 
locatie gemakkelijk bereikbaar, is een  
parkeergarage schoon en veilig, zijn er  
servicemedewerkers aanwezig,  
zijn de plaatsen ruim of juist niet en hoe 
kan je betalen.

■ Altijd de beste parkeerplaats
De kracht van Wikipark moet zijn dat  
gebruikers zelf de informatie aanleveren. 
Deze gebruikers zijn particulieren die  
Wikipark gebruiken en bedrijven. Bij dat 
laatste denken we aan bedrijven die zich 
beroepshalve met het parkeren bezighouden, 
zoals gemeenten, garage-exploitanten en 
leveranciers van navigatiesystemen. Maar 
ook al die bedrijven en instellingen die hun 
bezoekers willen informeren over de meest 
geschikte parkeergelegenheid bij hun  
voordeur. Zo moet het gaan worden: geef 
bijvoorbeeld als bestemming “Luxor theater 
Rotterdam” aan op het navigatiesysteem en 
ontvang niet alleen route-informatie maar 
ook de parkeermogelijkheden met hun  
tarieven en kans op een vrije plaats. 

De eerste uitdaging is om voldoende  
“kritische massa” te krijgen om de dienst 
aantrekkelijk te maken voor reizigers.  
Het gaat immers pas werken als er veel 
gebruikers zijn die ook weer veel informatie 
toevoegen, omdat ze dat leuk vinden of 

daar indirect belang bij hebben. In opdracht 
van Rijkswaterstaat begeleidt Spark een 
eerste pilot-fase van Wikipark. Bedrijven  
als TomTom, en de ANWB hebben hun 
belangstelling getoond. 

Wilt u er meer over weten of wellicht uw 
eigen ideeën spuien? Ga naar de Wegen 
naar de Toekomst Mobisphere-site,  
http://wnt.mobisphere.nl en klik op Wikipark.

➞

Wegen naar de Toekomst, zo heet het programma waarmee Rijkswaterstaat innovatieve ideeën voor de verbetering van de mobiliteits- 
problemen wil stimuleren. Een van de projecten is Wikipark. Wikipark is een voorlopige naam en verwijst naar WIKIPEDIA, de digitale 
encyclopedie die wordt bijgehouden door de lezers zelf. Het succes van WIKIPEDIA geeft aan dat het kan: gebruikers die zelf informatie 
aanleveren en zo, in feite nagenoeg kosteloos, een onuitputtelijke voedingsbron zijn voor steeds weer nieuwe kennis.

■    Wikipark: het antwoord op de vraag  

“waar laat ik m’n auto?”. 

onder meer een schetsontwerp en een 
gedetailleerde vraagspecificatie met  
toebehoren (o.a. de overeenkomst tot  
realisatie) zal aan marktpartijen worden 
gevraagd een aanbieding op te stellen voor 
het gewenste parkeerdek. Om de markt 
optimale ‘vrijheid’ te geven om de door haar 
ontwikkelde producten te benutten voor het 
doen van een aanbieding, wordt  
op basis van het aanbestedingsresultaat  
de bouwvergunning aangevraagd.

■ Parkeerbeheer
De komende maanden zal het ziekenhuis 
benutten om een standpunt in te nemen 

vanuit welke rol, taak en verantwoordelijk-
heden zij zich gaat bemoeien met de  
parkeerexploitatie en het parkeerbeheer.  
Als eigenaar en/of exploitant en/of beheer-
der? Samen met Spark zal het ziekenhuis 
haar wensen voor de mate van sturing en 
regievoering op haar parkeerproduct, haar 
ambities als zorginstelling en praktische 
mogelijkheden en onmogelijkheden helder 
in beeld brengen. 

Spark helpt het IJsselland ziekenhuis met:
■  opstellen businesscase  

parkeerexploitatie en -beheer
■ opstellen programma van eisen parkeerdek

■  opstellen schetsontwerp parkeerdek 
(i.s.m. Arcadis)

■  opstellen vraagspecificatie met  
toebehoren (i.s.m. Arcadis)

■ opstellen vervoerplan
■ coördinatie aanbesteding en gunning
■ coördinatie aanvraag bouwvergunning
■ coördinatie realisatie parkeerdek
■ begeleiding in- en externe communicatie
■  begeleiding discussie  

parkeerbeheer en parkeerexploitatie, 
‘zelf doen’ of uitbesteden?


