
Ontwerpfouten bij parkeergarages 

Update
Nieuwsbrief over parkeren    Nummer 28    Maart 2012

Dat deze fouten nog steeds worden  
gemaakt is niet alleen vervelend voor de 
ontwerpers/architecten, maar ook voor de 
opdrachtgevers, toekomstige eigenaar/ 
beheerder/exploitant en natuurlijk voor  
de beoogde gebruiker: de parkeerder.  
Dit artikel is een beknopte versie van het 
verschenen artikel. 

Veel voorkomende fouten

Onderschatting verwerkingscapaciteit  

in- en uitritten en benodigde buffer-

ruimte

Als onvoldoende in- en uitritten worden 
gerealiseerd of onvoldoende opstelruimte 
beschikbaar is voor wachtende voertuigen, 
kunnen wachttijden en opstoppingen ont- 
staan. Daarom moet goed worden inge-
schat hoeveel voertuigen in het drukste  
uur moeten worden verwerkt, zowel voor 
in- als uitgaand verkeerd. Dit vormt de 
basis voor het aantal in- en uitritten en  
de benodigde bufferruimte. 

Ontbreken wisselstrook 

Vaak wordt het aantal in- en uitritten  
gebaseerd op het huidige gebruik dat  

op korte termijn wordt verwacht. Omdat 
mogelijk in de toekomst dit gebruik kan  
wijzigen, wordt aanbevolen een extra 
rijstrook (wisselstrook) te overwegen.  
Deze kan tevens worden gebruikt als  
reservestrook indien een in- of uitrit door 
een storing niet gebruikt kan worden. 

Onoverzichtelijke aansluiting op de 

openbare weg

Het komt vaak voor dat een parkeerder die 
een parkeergarage uitrijdt vrijwel direct 
een trottoir of fietspad kruist en daardoor 
geen zicht heeft op kruisende voetgangers 
of fietsers. Door eenvoudige oplossingen 
als een drempel voor uitrijdend verkeer of 
het plaatsen van paaltjes kan de attentie-
waarde worden vergroot en het risico 
worden beperkt.
 
Onjuiste inpassing parkeerapparatuur 

Bij de inpassing van de parkeerapparatuur 
(kaartgevers/-lezers en slagbomen/speed- 
gates) worden regelmatig fouten gemaakt. 
Denk aan te smalle of te ruime rijstroken 
waardoor automobilisten de parkeer-
apparatuur niet meer goed vanuit de auto 
kunnen bedienen. Ook komt nog steeds 

voor dat de parkeerapparatuur niet op 
een horizontaal gedeelte of in een bocht 
wordt aangebracht. Een andere veel 
gemaakte fout is dat de afstand tussen 
een slagboom en een kaartlezer/-gever 
minder dan drie meter bedraagt en auto- 
mobilisten die de kaartgevers/-lezer willen 
bedienen moeten oppassen dat ze de 
slagboom niet raken. 

Verkeerde routing

Regelmatig komt het voor dat niet de 
meest optimale rijroute door de garage 
wordt ontworpen. 
Een goede routing is consistent en heeft 
zo min mogelijk kruisende bewegingen, 
leidt langs (bijna) alle parkeerplaatsen, 
maar biedt wel de mogelijkheid om via een 
kortere route naar de uitgang te rijden. 

Te smalle parkeervakken  

en/of parkeerwegen

Voor het comfortabel in- en uitrijden van 
parkeervakken is de verhouding tussen  
de breedte van de parkeervakken en van 
de parkeerwegen van belang. Om de  
benodigde manoeuvres te kunnen maken 
is bij een relatief smal parkeervak een rela-
tief brede parkeerweg nodig en andersom. 
Daarnaast leiden te smalle parkeervakken 
tot gebrek aan comfort bij het in- en uit-
stappen, tot beschadiging aan voertuigen 
door openslaande portieren en tot verlies 
aan parkeercapaciteit als gevolg  
van slordig geparkeerde voertuigen. 

Onlangs is het blad Stedebouw & Architectuur verschenen met een artikel  
van Spark over het ontwerpen van parkeergarages, waarbij veel voorkomende 
ontwerpfouten worden beschreven en wordt aangegeven hoe deze kunnen  
worden voorkomen. Daarbij is het opvallend dat de ‘Parkeergarage fouten-
top-10’ die de ANWB pakweg 15 jaar geleden publiceerde namelijk nog  
verrassend actueel is. 



“Draagt een verbetering van het parkeerproduct bij aan de komst van meer bezoekers?” 

Het is een vraag die ons vaak gesteld wordt, maar waar geen eenduidig antwoord op 

te geven is. Zo’n vraag hangt voor een deel af van zaken die niets met parkeren te 

maken hebben, maar met het bezoekdoel van de parkeerder: welke functies zijn er 

aanwezig, wat is de (verblijfs)kwaliteit van het gebied, enzovoorts. 

Tegelijkertijd weten we dat een slecht 
parkeerproduct tot ontevredenheid van 
(auto)bezoekers leidt en het gevaar met 
zich meebrengt dat er minder bezoekers 
komen. Maar zijn bezoekersaantallen dan 
te verbeteren door een kwalitatief hoog-
waardig parkeerproduct? 

Spark heeft samen met Ecorys een 
onderzoeksmethode opgezet om hier een 
antwoord op te geven. De onderzoeksme-
thode laat zich splitsen in 2 benaderingen 
van het vraagstuk, waarvan de resultaten 
complementair zijn:
1. Top down: de gebruiker centraal. 

Wat is, mede op basis van ervaringen 
van de gebruikers zelf, te zeggen over 
hoeveel bezoekers een binnenstad 
misloopt en hoe dit zich vertaalt in de 
parkeervraag? Hoeveel bezoekers 
kan een binnenstad ‘potentieel’ trek-
ken en hoeveel trekt zij in werkelijk-
heid? Welke oorzaken zijn hiervoor 
aanwijsbaar?

2. Bottom up: het parkeerproduct 
centraal. Wat is de kwaliteit van het 
huidige parkeeraanbod en sluit dit aan 
op het bezoekdoel van de binnenstad-
bezoeker?

De aanleiding voor de samenwerking is 
dat de vraagstelling die aan de onder-
zoeksmethode ten grondslag ligt betrekke-
lijk nieuw is in Nederland. Nog niet eerder 
is uit een veelvoud aan onderzoeksgege-
vens (economische factoren, koopstro-
men, parkeerdata, algemene inzichten, 
trends en ontwikkelingen op het gebied 
van parkeren, verkeer, ruimtelijke 
ordening en economie etc.) beredeneerd 

of en in welke mate een verbetering van 
een stedelijk parkeerproduct tot extra 
bezoekers aan de binnenstad kan leiden.

Om tot een verantwoorde interpretatie van 
de verschillende onderzoeksgegevens te 
komen is een multidisciplinaire aanpak en 
beschouwing van deze opgave noodza-
kelijk. Dit resulteert in een onderbouwing 
van de mate waarin het toevoegen van 
extra parkeercapaciteit leidt tot een extra 
parkeervraag, de grootte van deze vraag 
en de condities die gesteld worden om 
deze extra vraag te realiseren. Zo wordt 
dus niet gebouwd voor leegstand, maar 
voor optimalisatie van het parkeerproduct; 
een parkeerproduct dat bijdraagt aan een 
economisch vitale binnenstad.
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  Kolommenstramien niet 

 optimaal 

 In sommige garages hebben de 
kolommen een grote negatieve impact 
op het comfort en de beleving van een 
parkeergarage. Kolomvrije overspanningen
hebben de voorkeur vanwege het parkeer-
comfort, de mogelijkheid om in de toe-
komst de breedte van de parkeervakken 
aan te passen en de sociale veiligheid 
(meer overzicht in de garage).

Slechte of onduidelijke informatie-

voorziening

De informatievoorziening in een parkeer-
garage laat vaak te wensen over. Zorg 
voor duidelijkheid: blauwe verwijsborden 
voor auto’s en gele borden voor voet-
gangers zijn voor iedereen herkenbaar, 
evenals verwijsborden die een functie als 
bestemming aangeven in plaats van een 
straatnaam. Andere belangrijke informatie 
is die bij de ingang van de garage (o.a. 
vol/vrij-melding, openingstijden, tarieven) 
en informatie bij de voetgangersingangen 
(o.a. plattegrond garage, betaalmogelijk-
heden). Bij grote garages moeten voet-
gangers ook worden ondersteund bij het 
terugvinden van hun voertuig door de 
parkeerplaatsen van bijvoorbeeld kleuren 
en symbolen te voorzien en de ver-
diepingen te nummeren. 

Tot slot 

Dit artikel geeft een overzicht van fouten 
die nog te regelmatig worden gemaakt 
bij het ontwerpen van parkeergarages,  
maar is daarin zeker niet volledig. 
Een goed ontwerp begint bij het inven-
tariseren en vastleggen van alle eisen, 
randvoorwaarden, uitgangspunten en 
toetsingskaders in een Programma van 
Eisen (PvE). Daar is een selectie van 
specialisten voor nodig, samengebracht 
in een ontwerpteam. Een goed PvE 
beschrijft aan welke eisen moet worden 
voldaan, welke ruimte beschikbaar is 
en hoe de parkeergarage wordt aange-
sloten op de buitenwereld. De kwaliteit 
van de parkeervoorziening wordt dan 
ook grotendeels in het PvE bepaald. 

Bij het opstellen van een PvE moet niet 
alleen rekening worden gehouden met 
de wensen en eisen van de toekomstige 
eigenaar, beheerder en exploitant, maar 
is het van belang dat de gebruikers van 
de garage centraal staan. Het ontwerp-
proces voeden met alleen een verwijzing 

Kwaliteit parkeerproduct als basis 
voor economische vitaliteit


