
Qua status is NEN 2443 in een soort ‘tussen-
fase’ beland; de huidige versie is na publi-
catie van de nieuwe norm niet meer van toe-
passing, terwijl de nieuwe nog niet gereed 
is en mogelijk nog wordt aangepast. Dat 
kan voor ontwikkelingen die zich momenteel
in de ontwerpfase bevinden tot onduidelijk-
heid leiden; moet de bestaande NEN 2443 
worden gehanteerd of moet worden gean-
ticipeerd op de nieuwe NEN 2443? En wat 
zijn de voornaamste wijzigingen? 

Wijzigingen NEN 2443
De herziene NEN 2443 bevat wijzigingen 
om deze norm beter toepasbaar te ma-
ken en beter aan te sluiten bij het huidige 
ontwerpvoertuig. Dit ontwerpvoertuig is 
een normvoertuig op basis waarvan NEN 
2443 is opgesteld en dat aanzienlijk gro-
ter is geworden in de afgelopen jaren. De 
vijf belangrijkste aanpassingen zijn hierna 
beschreven. 

Typologie parkeervoorzieningen
De typologie van de parkeervoorzieningen 
is uitgebreid. Gekozen is voor een driede-
ling die recht doet aan het praktijkgebruik.

  Stalling: parkeervoorzieningen met 
maximaal 80 plaatsen die uitsluitend 
bestemd zijn voor vaste gebruikers met 
een vaste plaats.

  Niet-openbaar: parkeervoorzieningen 
voor overwegend vaste gebruikers 
(meer dan 80%) met zwerfplaatsen. 
Voorzieningen die vooral bij kantoren-
locaties voor zullen komen.

  Openbaar: parkeervoorzieningen voor 
algemeen gebruik met weinig vaste 
gebruikers. Hierbij is ook de bijzondere 
categorie ‘openbaar intensief’ toege-
voegd. Dit zijn bijvoorbeeld voorzienin-
gen waarbij elke gemiddelde plaats 
meer dan vier keer per dag wisselt of 
voorzieningen waarbij een deel van 
de klanten winkelwagens, rolstoelen, 
bagagekarren en dergelijke hanteert.

Afmetingen parkeervakken en plaatsing 
kolommen
Omdat het ontwerpvoertuig breder is ge-
worden moet ook het parkeervak breder 
worden. Enerzijds omdat de vakbreedte 
van belang is bij het in- en uitrijden van een 
parkeervak en anderzijds omdat de vak-
breedte het in- en uitstapgemak bepaalt. 

Ook de plaatsing van de kolommen is 
van belang. Bij voorkeur worden helemaal 
geen kolommen tussen parkeervakken ge-
plaatst, maar dat is lang niet altijd moge-
lijk. De plaats waar dat wel kan, wordt in de 
herziene Norm niet veranderd, maar wordt 
duidelijker aangegeven én uitgebreid met 
het gedeelte dat zich aan het uiteinde van 
het parkeervak bevindt. 

Wegbreedte
De breedte van rijbanen, parkeerwegen en 
hellingbanen, zowel recht als gebogen, is 
nu niet altijd duidelijk. De herziene norm 
brengt meer duidelijkheid, waarbij 
aansluiting is gezocht bij de richt-
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Het herziene normontwerp van NEN 2443 - ‘Parkeren en stallen van personen-
auto’s op terreinen en in garages’ is via www.normontwerpen.nen.nl beschik-
baar ter commentaar. Daarmee is een belangrijke stap gezet naar de defi nitieve 
aanpassing, die medio 2012 beschikbaar zal komen en waarmee de parkeer-
branche weer voor een aantal jaren over een actuele NEN 2443 beschikt.

Ruimte waar plaatsen van kolommen 
tussen parkeervakken toegestaan is
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lijnen die voor wegen binnen de bebouwde 
kom gelden. Dat leidt niet in alle gevallen 
tot meer breedte, maar voor sommige on-
derdelen tot een kleinere breedte. Wel moet 
rekening worden gehouden met redresseer-
stroken en obstakelvrije zones. Ook nieuw 
is dat bij langere rijbanen niet meer voor 
extra breedte wordt gekozen. Hiermee moet 
te hard rijden worden voorkomen. Een ander 
uitgangspunt bij het bepalen van wegbreed-
tes is dat - als dat op basis van het type 
garage nodig is - ook in bochten voldoende 
ruimte beschikbaar moet zijn voor tege-
moetkomende auto’s. 
 
Bochten
In de huidige norm zijn eisen opgenomen 
voor een groter aantal maten voor de bin-
nenstraal en buitenstraal voor zowel een-
richtings- als tweerichtingsverkeer. Tevens  
is aangegeven welke speling nodig is in 
bochten. Een minstens zo belangrijke aanpas- 
sing is dat opgenomen is voor welk ‘type’ 
weg de maatvoering van de boogstralen geldt. 
 
Hellingen
In de nieuwe norm worden slechts maximale 
hellingspercentages voor de drie typen gara- 
ges opgenomen, omdat de aanbevolen hel-
lingspercentages in de praktijk vaak voor 
verwarring zorgden. 
Voor hellingen steiler dan 14% blijft een 
overgangshelling noodzakelijk, waarbij de 
eisen voor de afmetingen van deze over-
gangshellingen nu zijn opgenomen. 

Bij toepassing van twee of meer hellingen 
achter elkaar moeten deze van elkaar zijn 
gescheiden door een horizontaal vlak. In de 
herziene versie zijn minimale lengtes voor 
dit horizontale vlak opgenomen. Ook zijn ei-
sen opgenomen voor de maximale hellings-
percentages voor zeer korte hellingen.
 
Anticiperen of de huidige NEN 2443 
gebruiken?
De herziene NEN 2443 bevat eisen die de 
kwaliteit van parkeervoorzieningen vergroten 
ten opzichte van de huidige versie. Omdat de 
herziene NEN 2443 ter commentaar beschik-
baar is, bestaat de kans dat onderdelen nog 
worden aangepast. Daarmee ontstaat voor 
de komende periode de afweging of de hui-
dige of de herziene versie moet worden ge-
bruikt. Over de aanpassingen is gedurende 
twee jaar door een brede commissie nage-
dacht, waardoor de kans op ingrijpende wijzi-
gingen niet groot is. De herziene versie sluit 
bovendien beter aan op de huidige inzichten 
ten aanzien van comfort en veiligheid, maar 
ook op het formaat van het huidige wagen-
park. Daarom adviseren wij om de herziene 
versie toe te passen. Deze biedt immers 
meer parkeerkwaliteit dan de huidige versie. 
Dat leidt ertoe dat parkeervoorzieningen 
worden gecreëerd die beter passen bij de 
wensen van de voornaamste doelgroep van 
de parkeerbranche: de parkeerder. 

De parkeerbehoefte per functie ontstaat 
door de omvang met de parkeernorm en 
de aanwezigheidspercentages per functie 
te vermenigvuldigen. Als er op één locatie 
meerdere functies aanwezig zijn kijken we 
of er de mogelijkheid voor dubbelgebruik 
bestaat. Als de maximale parkeerbehoef-
te van functies niet gelijktijdig optreedt is 
minder parkeercapaciteit nodig.

Deze aanpak blijkt echter niet altijd vol-
doende diepgaand. Zo komt het voor dat 
kantoren veel minder parkeerruimte af-
nemen dan normatief berekend omdat 
hun werknemers thuis werken of met het 
openbaar vervoer of de fiets reizen. Een 
ander voorbeeld is de veel lagere parkeer-
behoefte van bepaalde woningtypen (zo-
als senioren- of studentenwoningen) en 
van bestaande woningen, met name in het 
centrum. De door de gemeente vastge-
stelde normen blijken dan niet van toepas-
sing op een bepaalde functie.

De stedelijke context speelt ook steeds 
vaker mee. Mensen kiezen ervoor in of 
vlakbij het centrum van Amsterdam te 
gaan wonen zonder dat zij een auto heb-
ben. De norm legt ontwikkelaars echter 
op toch krampachtig parkeergelegenheid 
te realiseren. Sommige gemeenten heb-
ben de parkeerkencijfers van het CROW 
tot norm verheven, terwijl deze daar niet 
voor bedoeld zijn. Het CROW geeft dit ook 
duidelijk in haar publicaties en op haar 
website aan1. Kortom, de dynamiek van 
de mobiliteit komt niet in de parkeernor-
men terug.

Wij houden bij het opstellen van parkeer-
balansen zoveel mogelijk rekening met de 
lokale context. In opdrachten voor de ge-
meenten Barneveld en IJsselstein hebben 

wij voor het herzien van de balans parkeer-
drukmetingen uit laten voeren. In beide 
gemeenten was de gemeten parkeerdruk 
veel lager dan de op basis van normen 
en aanwezigheidspercentages berekende 
parkeerdruk. Vervolgens hebben we op ba-
sis van de gemeten parkeerdruk in kleine 
stapjes de normen en aanwezigheidsper-
centages bijgesteld en de parkeerbalans 
aangepast. Deze gekalibreerde balans 
beschrijft de situatie accurater dan de 
normatieve balans, en zorgt ervoor dat 
de parkeernormen die voor toekomstige 
ontwikkelingen worden gehanteerd beter 
aansluiten op de realiteit.

Het opstellen van een parkeerbalans op 
basis van parkeernormen is een theoreti-
sche oefening. In dat licht is er dus maar 
één goede manier om een parkeerbehoef-
te te bepalen en een parkeerbalans vast 
te stellen: door altijd te onderzoeken of de 
normatief bepaalde behoefte aansluit op 
de lokale situatie.

1 http://www.crow.nl/Helpdesk?sid=475

Spark stelt met enige regelmaat parkeerbalansen op voor herontwikkelingen en nieuwe 
ontwikkelingen. Het opstellen of herzien van een parkeerbalans is een oefening waarbij 
de vraag naar parkeerplaatsen zo accuraat mogelijk wordt vastgesteld.

Essentieel voor een duurzame oplossing:
het kalibreren van een parkeerbalans


