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Samen met de Erasmus Universiteit heeft 
Spark onderzoek gedaan naar verbanden 
tussen de parkeerproductie van parkeer- 
garages enerzijds en een aantal verschillen- 
de locatiegebonden factoren anderzijds. Dit 
leverde een aantal interessante en bruik- 
bare resultaten op. De locatiegebonden 
factoren betroffen in het onderzoek de ge-
bruikerskosten, de omvang en dichtheid 
van de stad waarin de garage zich bevindt 
en de kwaliteit van de stedelijke omgeving. 
Het onderzoek richtte zich primair op het 
gebruik door kortparkeerder.

Een van de meest in het oogspringende 
resultaten is dat er geen relatie tussen het 
parkeertarief en de parkeerproductie werd 
aangetroffen. Bekeken werd of er een ver-
band was tussen het parkeertarief in de 
garage, maar ook het aantal minuten lopen 
naar de belangrijkste winkels. Op basis van 
statistische analyse van meer dan veertig 
locaties kon geen significant verband aan-

getoond worden tussen de parkeerproduc-
tie van een garage en de hoogte van het 
parkeertarief. Sterker nog, als er al sprake 

zou zijn van een verband, leek de conclusie 
eerder gerechtvaardigd dat parkeergara-
ges met een hoger tarief ook een hogere 
parkeerproductie hebben. Deze conclusie 
staat in schril contrast met de gedachte die 
vaak leeft, namelijk dat een hoog parkeer-
tarief het gebruik van een parkeergarage 
negatief beïnvloedt. 

Vervolgens is gezocht naar een verband 
tussen de parkeerproductie en de aard 
en omvang van de stad waarin de 

Bij elk onderzoek naar de financiële haalbaarheid van een nieuwe parkeergarage 
is de uitdaging om een goede inschatting te maken van de toekomstige parkeer-
productie: het aantal parkeeruren dat naar verwachting per jaar verkocht zal 
worden. Alleen met een goede inschatting kan men immers de opbrengsten 
ramen die meestal de belangrijkste component vormen voor een goede waarde-
bepaling van de parkeergarage. Recent onderzoek maakt het mogelijk om met 
onder andere de waarde van het omliggende vastgoed de parkeerproductie beter 
te kunnen waarderen.

Onderzoek naar parkeerproductie in parkeergarages 
toont verband met vastgoedwaarde aan
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Grafiek: het waargenomen verband tussen parkeertarief in € per uur 
en de parkeerproductie in verkochte uren per plaats per jaar.
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Wie hulp wil bij het vinden van antwoorden 
op die vragen kan zich nu inschrijven voor de 
Spark Update Tour op 12 november 2009. 
We brengen een bezoek aan verschillende 
mechanische garages in het westen van het 
land. U ziet de werking van de systemen, 
krijgt informatie over kosten en baten en 
een kijkje achter de schermen. Geen com-
merciële presentaties, harde informatie 
over successen en problemen.

De parkeergarage aan de Apeldoornselaan 
in Den Haag dateert uit 2006. Door de 
aanleg van Randstadrail zouden in de wijk, 
die een hoge parkeerdruk heeft, ruim 80 
parkeerplaatsen vervallen. Deze plaatsen 
zijn gecompenseerd in de ondergrondse 
mechanische garage waarin uiteindelijk 
126 plaatsen zijn gerealiseerd. De garage 

heeft een volautomatisch systeem, men 
parkeert de auto in een zogenaamd over-
name-ruimte, het systeem doet de rest. 

Op het ANWB servicecentrum Ypenburg 
ligt de volautomatische parkeergarage van 
de wegenwacht. De garage ligt boven de 
grond. Er zijn twee in en uitgangen en twee 
parkeerlagen. De garage is in 2007 opge-
leverd en heeft 120 plaatsen. 

In Rotterdam ligt het complex de Red Apple. 
De Red Apple biedt ruimte voor 230 woning- 
en, 3.900 m2 kantoorruimte en 1.600 m2 
winkelruimte in Rotterdam. Het ontwerp 
wordt gedomineerd door een 120 hoge 
woontoren. De parkeeroplossing bestaat 
uit een ondergrondse garage met 86 
plaatsen en een bovengrondse stalling-

garage in 8 lagen met 250 plaatsen. De 
ondergrondse garage is openbaar en is  
bedoeld voor de winkelbezoekers. Bijzonder 
is de bovengrondse garage die wordt be-
diend door 4 autoliften. Conventionele 
hellingbanen zouden het ontwerp schaden 
en te veel ruimte vragen. Zo’n 400 m2 is 
bespaard door voor liften te kiezen. 

Inschrijven is simpel een mailtje aan  
info@spark-parkeren.nl is genoeg. Wacht 
niet te lang, de deelname is beperkt.

 

Spark Update Tour langs mechanisch parkeren

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 

 exploitatie resultaat
 beter benutten van parkeerplaatsen
 ontwikkeling van parkeeraccommodaties
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Steeds vaker is de mechanische parkeergarage een serieus alternatief voor het  
toevoegen van parkeergelegenheid. Beperkte ruimte, hoge grondkosten zijn  
factoren die vanuit de invalshoek van ontwikkeling stimuleren. Maar ook aan 
de vraagzijde zijn er voordelen: mechanische garages bieden gebruiksgemak en 
veiligheid. Wie voor de keuze komt te staan een mechanische parkeergarage te 
ontwikkelen, ziet zich geplaatst voor een reeks van vragen. Welk type past het 
beste, wat zijn de kosten en vooral wat zijn de risico’s?  

parkeergarage zich bevindt.  Geconcludeerd 
mag worden dat hoe hoger de concentratie 
aan commerciële services, hoe hoger de 
productie van een parkeergarage. Onder 
commerciële services wordt in dit geval 
een breed scala aan winkels en horecabe-
drijven verstaan. Er werd in het onderzoek 
een positief verband aangetoond tussen 
het aantal winkels in een stad en de pres-
tatie van een parkeergarage. Ook het ver-
band tussen het winkelvloeroppervlakte in 
m² en de parkeerproductie blijkt positief. 
Dit lijkt ook logisch, want hoe meer activi-

teit in een stad, hoe meer gebruik van de 
parkeervoorzieningen. Dat het totale aantal 
winkels en het totale winkelvloeroppervlak-
te in een stad dus goede indicatoren zijn 
voor de hoogte van de parkeerproductie 
van garages aldaar is nu echter ook kwanti-
tatief onderbouwd en dat is met name de 
verdienste van het onderzoek.

Kijkend naar de omvang van een stad bleek 
dat ook de bevolkingsdichtheid in het ge-
bied waar een parkeergarage is gevestigd 
een positieve relatie heeft met de kort-

parkeerproductie van een parkeergarage. 
Maar misschien wel het belangrijkste resul-
taat is de aangetoonde relatie tussen de 
onroerend goed waarde in het gebied waar 
de parkeergarage is gevestigd en de pres-
tatie van parkeergarages. Parkeergarages 
die gevestigd zijn in een omgeving met een 
hoge vastgoedwaarde presteren beter dan 
garages die gevestigd zijn in een gebied 
met een lage vastgoedwaarde. Het verband 
blijkt significant en levert daarmee een 
bruikbare input voor toekomstige haalbaar-
heidsonderzoeken. 


