
Het is al bijna twee decennia geleden dat 
Rijkswaterstaat een ideeënprijsvraag uit-
schreef voor transferia. Parkeerterreinen bij
openbaar vervoer - toen al jaren bekend als
P+R - moesten kwalitatief sterk verbeterd 
en voorzien van allerhande diensten, de auto-
mobilist laten overstappen op bus of trein. 
En daarmee een oplossing bieden voor 
congestie- en parkeerproblemen. 

Nog steeds zoekt de overheid haar heil in 
uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen 
aan de rand van steden in een poging de 
binnenstedelijke verkeers- en parkeerover-
last te lijf te gaan. Zo is in het program-
akkoord van het huidige Amsterdamse
college opgenomen dat € 32 miljoen in 
nieuwe P+R plaatsen in de omgeving van 
de Ring A10 wordt geïnvesteerd. Maar ook
dat men streeft naar een meer kosten-
dekkende exploitatie door verhoging van
de P+R tarieven. Utrecht ontvouwt in haar 
Actieplan Luchtkwaliteit plannen voor duizen-

den P+R plaatsen. De bouw van een P+R 
bij de Uithof start binnenkort en de plannen 
voor Hooggelegen zijn in een vergevorderd 
stadium. Dit zijn maar twee voorbeelden van
de ambities van bestuurlijk Nederland. 

Maar als we naar al die aangelegde P+R 
locaties en transferia kijken die in de afge-
lopen twintig jaar het licht hebben gezien, 
dan is het gebruik vaak bedroevend. Niet 
zelden blijft de bezetting beperkt, of bestaat
het voornamelijk uit bezoekers aan de bij-
behorende McDonald’s. 
Toch zijn er ook locaties die wel goed ge-
bruikt worden. Een mooi voorbeeld is het
particuliere initiatief dat een aantal onder-
nemers in 1995 in Leiden namen; het Haag-
wegterrein. Met creativiteit en ondernemer-
schap heeft deze locatie van de Stichting 
Stadsparkeerplan Leiden (SSL) zich een 
vaste plaats in het Leidse parkeeraanbod 
veroverd. Jaarlijks parkeren circa 180.000 
automobilisten op het Haagwegterrein en 

vervoeren de – inmiddels groene – busjes 
zo’n 400.000 passagiers. Dat het runnen 
van een P+R terrein geen winstgevende 
business is maakte SSL vanaf het begin 
creatief. Met fi nanciering uit diverse werk-
gelegenheidspotjes en subsidies voor op-
leidingen is SSL uitgegroeid tot een gewaar-
deerd reïntegratie- en leerbedrijf. Gespon-
sorde aardgasbusjes, maar ook OV-fi etsen 
en elektrische scooters zorgen voor het 
vervoer van klanten van en naar hun eind-
bestemming. Directeur Chris Verplancke 
van SSL laat geen mogelijkheid ongemoeid 
om met nieuwe initiatieven de exploitatie 
en het aanbod verder te verbeteren. Zijn 
doel is daarbij om het oorspronkelijke P+R 
terrein om te vormen tot een duurzaam 
mobiliteitscentrum. Dat ondernemerschap 
loont lijkt de Leidse casus aan te tonen. 

De kern van een ondernemende aanpak 
is de focus op de klant. Welke wezenlijke 
behoefte heeft een klant, in dit geval de 
parkeerder? Het acteren vanuit de mani-
feste vraag van de markt is niet de weg. 
Veel nieuwe producten en diensten waren 
niet van de grond gekomen als de aanbieder 
alleen maar naar de vraag had gekeken. 

In de jaren tachtig van de vorige eeuw liet 
een Amerikaans telefoonbedrijf berekenen
wat de verwachte toekomstige vraag naar 
mobiele telefoons zou kunnen zijn. 
Men verwachtte enkele honderd-

UPDATE

Ondernemerschap maakt P+R succesvol 
Om binnensteden beter bereikbaar te maken en te ontlasten van een overvloed 
aan parkeerders zetten steeds meer lokale overheden in op P+R. Lokale besturen 
zetten in op parkeerterreinen en grootschalige parkeergarages bij invalswegen van 
steden. Maar wie naar de huidige bezetting van bestaande P+R locaties kijkt, krijgt 
de indruk dat ambitie en realiteit nog ver uiteen liggen. Voorlopig is de automobilist 
nog maar moeilijk te verleiden tot het gebruik van P+R. Misschien sluit het aanbod 
onvoldoende aan bij de behoefte van automobilisten? Als die aansluiting wel wordt 
gevonden zal het gebruik ongetwijfeld toenemen. Misschien dat een meer onder-
nemende aanpak helpt? Als we de reacties zien van deelnemers aan de jongste 
Updatetour die als thema P+R had, lijkt dit het geval.
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duizenden te kunnen verkopen en besloot  
op basis daarvan zijn pijlen te richten op 
andere producten. Nu weten we dat de be-
hoefte vele malen groter was, alleen was er 
nog geen vraag. Zo is het ook bij parkeren. 
Het Leidse P+R terrein werkt omdat het be-
reikbaar is en een op de behoefte gericht 
vervolgtransport heeft, naar de eindbe-

stemming en terug op het moment dat de 
parkeerder dat wil. Met de mogelijkheid om 
vooraf plaatsen en transport te reserveren. 
De exploitant heeft contact met andere  
ondernemers in de stad, met musea en 
theaters, met de horeca en winkeliers en 
speelt in op de werkelijke parkeerbehoefte. 
De kosten voor de parkeerder blijven laag 

omdat van bestaande subsidieregelingen 
gebruik wordt gemaakt en door een bijdrage 
vanuit de gemeentelijke parkeerexploitatie. 
Zonder overheidsbijdrage kan nu eenmaal 
nog geen enkel P+R terrein bestaan. Maar 
in Leiden staat het terrein wel vol. En dat 
komt door creativiteit en ondernemerschap, 
daar zit het verschil. 

Parkeerkencijfers: met beleid toepassen 

De CROW-publicatie geeft aan dat de 
kencijfers zijn gebaseerd op (literatuur-)
onderzoek en praktijkervaringen en een 
gemiddeld beeld geven van bij onder-
zoek aangetroffen situaties. Men kan 
dus zeggen: Een parkeerkencijfer is een 
gemiddelde weergave van een binnen een 
bebouwde kom met een bepaalde stede-
lijkheidsgraad aangetroffen parkeercapa-
citeit, behorende bij een functie, gelegen 
in een bepaalde zone (centrum, schil of 
overloopgebied). Dit roept vragen op. De 
meest belangrijke is in welke mate het 
kencijfer representatief is voor de lokale 
situatie. Want het aantal waarnemingen 
waarop het onderzoek van het CROW 
gebaseerd is, bedraagt volgens de werk-
wijze per kencijfer minimaal 2. Hoe repre-
sentatief zijn 2 waarnemingen? Of zelfs 
10 waarnemingen? Daarnaast wordt de 
bandbreedte van het kencijfer mede be-
paald door de mate waarin resultaten van 
waarnemingen uiteen liggen. En is nu de 
bovenkant of de onderkant van die band-

breedte op mijn situatie van toepassing? 
Het CROW onderkent deze discussie en 
adviseert dan ook terecht om bij het van 
toepassing te verklaren kencijfer rekening 
te houden met de bereikbaarheidskenmer-
ken van de locatie, de mobiliteitskenmer-
ken van de respectievelijke gebruikers en 
bezoekers en het gemeentelijk beleid (niet 
beperkt tot parkeren). Alleen met inacht-
name van deze kanttekeningen krijgen de 
kencijfers hun meerwaarde voor een pas-
sende parkeeroplossing. De praktijk blijkt 
helaas anders. Niet zelden ziet men dat 
de parkeerkencijfers zonder nuance tot 
een parkeernorm worden opgewaardeerd. 
Met over- of onderdimensionering van te 
realiseren parkeercapaciteit als risico. 

Spark benadrukt de nuancering die het 
CROW zelf ook maakt met betrekking tot 
de parkeerkencijfers en pleit voor een 
andere insteek van het gebruik van de 
kencijfers in het ontwikkelproces. De ont-
wikkelvisie en ambities voor een bepaalde 

locatie zijn bepalend voor een realistische 
en duurzame parkeeroplossing. Voor een 
goede inschatting dient vooral gebruik te 
worden gemaakt van lokaal onderzoek, van 
referentiecijfers, van bedrijfsplannen etc.. 
Informatie die in veel gevallen ‘voor het 
oprapen’ ligt. Alleen als andere bronnen 
niet beschikbaar zijn, kunnen kencijfers 
als een startpunt voor het vaststellen van 
de parkeerbehoefte dienen. De cijfers zijn 
het gereedschap, maar de vakman zorgt 
voor het resultaat. 

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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Bij stedelijke ontwikkelingen speelt altijd de vraag of en hoeveel parkeerplaatsen er 
nodig zijn voor het faciliteren van de bij de ontwikkeling behorende parkeerbehoefte. 
In de praktijk worden daarbij vaak de parkeerkencijfers van het CROW toegepast. 
Niet in de laatste plaats omdat ze praktisch en eenvoudig zijn. Maar bij deze werk-
wijze dienen nadrukkelijk kanttekeningen te worden geplaatst.

Praktijkvoorbeeld

De noodzaak voor nuance bij kencijfers 
blijkt als men naar het autobezit in 
de centrumgebieden van de grootste 25 
gemeenten van Nederland (minus de 4 
grote steden) kijkt. Het aantal personen- 
auto’s per woning ligt daar rond de 
0,65 in het centrum en rond de 0,8 in 
de schil rond het centrum. 
Zelfs in het meest ongunstige geval en 
rekening houdend met een correctie 
van 0,3 parkeerplaats voor bezoekers 
van bewoners betekent dit dat het van 
toepassing verklaren van het CROW-
kencijfer voor woningen (variërend van 
1,1 tot 2,0) tot een overdimensionering 
van het aantal parkeerplaatsen kan 
leiden.


