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Parkeren. Het is ons vakgebied en daar schrijven we en praten we veel over. 
In onderzoeksrapporten en publicaties. In gesprekken met partijen die op zoek 
zijn naar een oplossing voor hun parkeervraagstuk, met medevakgenoten, 
met beleidsmakers, met uitvoerende partijen enzovoort. En natuurlijk op 
verjaardagsfeestjes. 

Alleen zullen we het dan niet zo snel hebben
over ‘het gedurende een aaneengesloten
periode doen of laten staan van een (motor)
voertuig, anders dan gedurende de tijd 
die nodig is voor en gebruikt wordt tot het 
onmiddellijk in-, uit-, op- of afstappen van 
personen dan wel het onmiddellijk laden 
of lossen van zaken, op locaties, waarop 
dit doen of laten staan niet ingevolge een 
wettelijk voorschrift is verboden’. 

Hoe relevant is zo’n defi nitie dan eigenlijk? 
Uiteraard niet als informele gesprekstof. 
Maar des te meer als we bijvoorbeeld 
afspraken aan het maken zijn en deze in 
contractvorm willen vastleggen.  
Of specifi caties aan het opstellen zijn voor 
te leveren prestaties van een parkeervoor-
ziening, een parkeersysteem of zij die daar 
diensten voor aanbieden. Denk aan aan-
bestedingsdocumenten. Dan is scherpte 
nodig. Omdat we ondubbelzinnig willen 
omschrijven wat we met een begrip 
bedoelen, bij voorkeur zonder interpretatie-
vrijheid. Maar scherpte alleen is niet vol-
doende. Er is ook draagvlak nodig. Omdat 
alleen dan gesprekspartners een dialoog 
kunnen voeren over hetzelfde onderwerp, 

zonder in grijze gebieden te belanden van 
wat we nu precies bedoelen. We weten 
waar we het over hebben en we hebben 
het over hetzelfde. Als het even kan ook 
zonder parkeerwoordenboek binnen
handbereik. 

Eenduidig
Dit zo formulerend lijkt het een vanzelf-
sprekendheid. Maar de eigen ervaring 
leert dat er al snel sprake kan zijn van 
een misverstand. Want bedoelen we met 
‘betalingsgraad’ en ‘betalingsbereidheid’ 
niet hetzelfde? Of hanteren we juist twee 
verschillende begrippen om bijvoorbeeld 
onderscheid te kunnen maken om zij die 
‘betaald’ hebben middels een verkregen 
naheffi ngsaanslag ook mee te laten tellen? 
En hoe zit het met de vergunninghouders, 
die hebben toch ook betaald? Het waren 
in eerste instantie de boeiende discus-
sies met de eigen Spark-collega’s die ons 
inspireerden om het Parkeerwoorden-
boek op te gaan stellen. We hebben niet 
de illusie dat we alle kennis van alle 
begrippen in huis zouden hebben. 
We zullen ongetwijfeld een eind kunnen
komen. Maar tegelijkertijd beseffen we 

dat juist vanwege het gewenste draagvlak 
het niet beperkt mag blijven tot één bron. 

Inspireren
Alle parkeerprofessionals en zij die er met 
regelmaat mee te maken hebben of er 
over praten en schrijven willen we daarom 
inspireren een bijdrage te leveren aan het 
defi niëren van relevant geachte parkeer-
begrippen. Om elkaar aan te vullen en 
misschien ook wel waar nodig te corrige-
ren. Maar met als uiteindelijk doel dat we 
in de onderlinge communicatie effectiever 
tot de essentie van ons vak en van de 
vraagstukken waarin we elkaar treffen te 
kunnen komen. 

Kennis delen 
‘Kennis = macht’, het zal ongetwijfeld, maar 
‘kennis delen = kracht’, zo luidt een ander 
adagium. Door niet langer terughoudend 
te zijn in het tonen (delen) van de kennis 
die we bezitten, kunnen we ons vakgebied 
meer dan nu succesvol maken. Want 
successen kunnen we in ons vakgebied 
nog volop gebruiken. Samen kunnen we 
er voor zorgen dat we, ondersteund door 
eenduidige defi nities, eerder bij de es-
sentie van het parkeervraagstuk kunnen 
komen; het leveren van een bijdrage aan 
een leefbare, bereikbare, duurzame en 
vitale locatie, gebied of stad. Dan krijgt de 
gespreksstof op verjaardagsfeestjes ook 
een hele andere lading.  
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Parkeerbarometer

Het kan vriezen, het kan dooien. 
En wanneer we willen weten wat het 
weer doet raadplegen wij de barometer.  
Is er ook een barometer die het gebruik 
van het parkeerareaal laat zien? 
On- en off-street samen? Nu wel.

De barometerstand van het parkeer-
areaal wordt nogal eens gebaseerd 
op onvolledige data, welke vrij wordt 
geïnterpreteerd. Is het gebruik van parkeer-
garages meegenomen? Wordt de parkeer-
druk gebaseerd op bijvoorbeeld betaalde 
of geparkeerde tijd?
Om steekhoudend iets te kunnen zeggen 
over de ontwikkeling van het gebruik 
van het parkeerareaal is er behoefte aan 
een beter inzicht. Om deze reden hebben 
de Erasmus Universiteit Rotterdam en 
Spark de Parkeerbarometer ontwikkeld. 
De Parkeerbarometer geeft een eenduidig 
inzicht in de ontwikkeling van het gebruik 
van het parkeerareaal over de afgelopen 
jaren. 

Wat is de doelstelling?
 Het inzichtelijk maken van de ont-

 wikkeling van het gebruik van het 
 parkeerareaal (on- en off-street) van in 
 de binnenstad van kleine (20-50k) en 
 middelgrote (50-100k) steden.

Waarom is deelname voor u 
aantrekkelijk?

 Beschikbare parkeergegevens worden  
 kosteloos geanalyseerd;

 Het signaleren van trends en ontwikke-
 lingen in de afgelopen (3-5) jaren;

 Het vergelijkbaar maken en delen 
 van parkeerkennis;

 Laagdrempelige deelname door 
 beperkte eigen inspanning.

De Parkeerbarometer gaat uit van een 
deelname van circa 15, nader te bepalen, 
gemeenten. Op dit moment hebben zich 
reeds 9 gemeenten (Barneveld, Eindhoven,
Enschede, Groningen, Leeuwarden, Leiden,
Middelburg, Venray en Zaanstad) aange-
meld. Ook drie exploitanten (Interparking, 
P1 en Q-Park) werken mee. 

Meld u aan via
dagmarbisschops@spark-parkeren.nl 
en laat de Parkeerbarometer oplopen. 
Dan kunnen we gezamenlijk de 
parkeerwereld op z’n kop zetten.

Reizigersknooppunten 
in transit
Reizigersknooppunten zoals stations 

en vliegvelden zijn steeds vaker een

verblijfsgebied met belangrijke 

commerciële functies. De passagier 

is niet alleen in transit, maar ontpopt 

zich tot een consument die ook ver-

leid wil worden tot een langer verblijf. 

En dit maakt het parkeervraagstuk 

tot een bijzondere uitdaging. 

Een uitdaging die wij graag aangaan in 
samenwerking met ACTM, een bureau 
met veel kennis op het snijvlak van 
logistiek, retail, advertising en vastgoed. 
Dit doen wij in opdracht van nationale 
overheden, publieke organisaties en 
commerciële partijen. Zo verkenden 
wij recentelijk de kansen voor nieuwe 
parkeervoorzieningen op de luchthaven 
Gatwick en dingen wij gezamenlijk mee 
naar de mogelijkheid om het concept 
parkeren nog beter te vorm te geven 
voor een nieuwe luchthaven in Istanbul.
Bij dergelijke grote projecten grijpt 
alles in elkaar: een visie op concept 
en positionering geschraagd door een 
realistisch business model. Kennis van 
lokale omstandigheden, regelgeving en 
nieuwe technieken op het gebied van 
parkeertechniek, wayfi nding, maar ook 
marketing en prijsstelling zijn belangrijk 
bij de uitvoering. Samen met ACTM 
delen wij de visie dat parkeren een 
centrale rol speelt in de beleving van de 
gebruiker tijdens zijn reis: van aankomst 
in het stationsgebied tot en met het 
vertrek van zijn vliegtuig of trein. 

Colofon
Spark Update is een uitgave van Spark. 
Vanuit de praktijk worden hier actuele parkeer-
gerelateerde thema’s behandeld. Om de 
parkeermarkt vooruit te helpen. Ziet u graag een 
specifi ek onderwerp? Laat het ons weten.
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