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De druk op de beschikbare parkeerplaatsen in stedelijke 

woonwijken neemt toe en de MOGELIJKHEDEN  om hier iets 

aan te doen zijn beperkt. Wil je de parkeerdruk daar aanpakken, 

dan zou je ook eens moeten denken aan tariefdifferentiatie, 

gekoppeld aan de vraag welke AFSTAND tot een parkeerplaats 

aanvaardbaar is. Dat zegt Daniëlle Snellen, sinds 2002 Senior 

wetenschappelijk onderzoeker mobiliteit en VERSTEDELIJKING 

bij het Planbureau voor de Leefomgeving.1) 

Interview met gasthoofdredacteur Daniëlle Snellen

Gedrag sleutel bij parkeren 
in stedelijke woonwijken

S
nellen is stedenbouwkundig planoloog en 

studeerde Bouwkunde aan de TU Eindho-

ven. Haar promotieonderzoek ging over 

de ruimtelijke structuur van woonwijken en 

de activiteiten- en verplaatsingspatronen van 

bewoners. Tijdens die studie speelde parkeer-

ruimte nog geen vooraanstaande rol. Snellen: 

“Dat komt onder meer omdat het heel moeilijk 

is om betrouwbare cijfers te krijgen over het 

aanbod van parkeerplaatsen in woonwijken. 

Gemeenten houden dat namelijk niet systema-

tisch bij. Ze leggen vaak wel een parkeernorm 

per woning op bij de aanleg van nieuwe wijken 

en houden daar ook rekening mee in het ont-

werp. Vervolgens meten ze het af aan de hand 

van kenmerken van de ruimtelijke structuur. 

Daar komt bij dat zulke cijfers eigenlijk alleen 

van belang zijn als er veel geklaagd wordt of als 

er veel fout geparkeerd wordt. Waarbij je dan 

ook nog moet bedenken dat mensen die kla-

gen over parkeergelegenheid in hun woonwijk 

vaak bedoelen ‘parkeergelegenheid voor hun 

deur’. En dat mensen die parkeergelegenheid 

voor hun deur – hoewel het een openbare par-

keerplaats is – soms zelfs als een recht zien. Een 

parkeerhaven op 100 meter van hun huis met 

voldoende plek wordt daarom niet als oplos-

sing ervaren. ”

DRUK OP BESCHIKBARE PARKEERPLAATSEN

Ondertussen neemt de druk op de beschikba-

re parkeerplaatsen in woonwijken toe. Sinds 

2000 is het autobezit met 30 procent gestegen. 

Momenteel zijn er 8,2 miljoen personenauto’s 

in Nederland. Daarnaast zijn er 800.000 bestel-

busjes, die steeds meer thuis geparkeerd wor-

den. Snellen: “Dat laatste heeft te maken met 

Bestelbusjes worden steeds meer in 

de woonwijken geparkeerd, omdat 

werknemers taken online krijgen 

en niet meer eerst naar het bedrijf 

hoeven.
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de flexibilisering van de arbeidsmarkt en het 

groeiend aantal ZZP-ers. Vroeger gingen men-

sen eerst naar het bedrijf, waar de taken ver-

deeld werden: daarom parkeerden ze het busje 

bij het bedrijf. Nu krijgen ze die taken echter 

online, waardoor ze niet meer eerst naar het 

bedrijf moeten.” Gemeenten spelen op dit pro-

bleem in door in de lokale APV’s beperkingen 

op te nemen over de grootte van de voertuigen. 

Snellen: “Die normen zijn overigens vrij soepel 

en komen vaak neer op maximaal 6 meter lang 

en maximaal 2,40 meter hoog.”

De druk op de beschikbare parkeerplaatsen in 

woonwijken is met name hoog in wijken die 

zijn ontworpen in een periode waarin het au-

tobezit substantieel lager was dan tegenwoor-

dig – voor de jaren ’70 – en waar de moge-

lijkheden om extra parkeerplaatsen te maken 

beperkt zijn. Snellen: “Het kan dan vaak alleen 

ten koste van bijvoorbeeld groenstroken of 

speelplekken, maar dat wil ook niet iedereen.” 

Daarnaast kunnen in wijken met gemengde 

functies – wonen en kantoren/bedrijven – de 

parkeerterreinen van kantoren/bedrijven ruim-

tetechnisch soms een deel van de oplossing 

vormen. Snellen: “Daarbij is het vaak wel las-

tig om privaatrechtelijke afspraken te maken. 

Want een bedrijf wil natuurlijk wel dat de au-

to’s van bewoners zijn verdwenen tegen de tijd 

dat hun bedrijf open gaat.” 

VISUEEL PROBLEEM EN CONSEQUENTIE 

VAN GEDRAG

Naast de beschikbaarheid van parkeerplaatsen, 

is de druk op de beschikbare parkeerplaatsen 

in woonwijken volgens Snellen ook een visueel 

probleem – sommige bewoners vinden al dat 

blik op straat niet mooi – en een consequentie 

van gedrag. “Als mensen bereid zouden zijn 

iets verder te lopen naar hun auto, dan zou het 

verdelingsvraagstuk gemakkelijker worden.”

Bij woonwijken rondom het centrum waar het 

parkeerprobleem echt nijpend wordt, heeft de 

gemeente nog een andere optie, het vergun-

ningparkeren. Snellen: “Dat klinkt duur, maar 

in de praktijk zijn dit vaak laagdrempelige op-

lossingen tegen lage kosten voor bewoners. 

Het doel is dan vaak veel meer om de druk van 

bezoekersparkeren tegen te gaan.”

BETALEN VOOR PARKEREN

Negen jaar geleden bracht het PBL de studie 

Parkeerproblemen in woonwijken  uit.2) Snel-

len was co-auteur. “Een van de onderwerpen 

daarin was het betalen voor parkeren. Over 

het algemeen is parkeren in woonwijken gratis. 

Tegelijkertijd betaalt iemand wel de grond om 

op eigen terrein te kunnen parkeren. Je zou ta-

riefdifferentiatie ook voor de publieke ruimte in 

woonwijken kunnen invoeren: mensen betalen 

voor parkeren voor hun deur, maar als ze 150 

meter verder parkeren is het gratis. Op die ma-

nier geef je mensen de keuze. Ik vermoed dat 

dan een flink deel van de mensen die het nu 

Je zou 
tariefdifferentiatie 
ook voor de 
publieke ruimte 
in woonwijken 
kunnen invoeren

Naast de beschikbaarheid van parkeerplaatsen, is de druk op de beschikbare parkeerplaatsen in woonwijken ook een visueel probleem.
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een probleem vinden dat ze niet voor de deur 

kunnen parkeren dat plotseling een veel min-

der groot probleem vinden. Helaas zijn er nog 

geen praktijkvoorbeelden van; als onderzoeker 

zou ik het zeker de moeite waard vinden om 

zo’n experiment te houden.” Snellen maakt 

echter meteen ook een kanttekening: “Uit die-

zelfde studie kwam ook naar voren dat de ma-

nier waarop parkeergelegenheid is geregeld in 

een woonwijk vrijwel nooit een bepalende fac-

tor is voor de beslissing om een auto te kopen 

en ook niet voor de woonlocatiekeuze.”  

De afgelopen jaren hebben volgens Snellen 

aangetoond dat sturen met heel strenge nor-

men alleen werkt in de meest stedelijke plek-

ken van Nederland. “Dat kan allereerst omdat 

zulke plekken vaak een bepaald publiek aan-

spreken, die anders staan ten opzichte van de 

auto. En ten tweede omdat er op zulke plek-

ken vaak veel alternatieve vervoerswijzes zijn 

en omdat bestemmingen c.q. voorzieningen 

vaak dichterbij zijn. Met strenge normen in au-

toafhankelijke gebieden zonder alternatieven 

schiet je niets op.” 

ONTWIKKELINGEN

Ondertussen komen een aantal ontwikkelingen 

samen. Allereerst de toenemende verstedelij-

king en het toenemend autobezit. Dat laatste 

hangt ook samen met het toenemend aantal 

huishoudens. Snellen: “Het aantal auto’s hangt 

namelijk meer samen met het aantal huishou-

dens en niet zozeer met het aantal individuen.” 

Daarnaast is er de bereikbaarheidsproblema-

tiek en de milieuproblematiek. “Een deel van 

de oplossing voor dat laatste zit in de techniek. 

Daarmee zijn de andere problemen echter niet 

opgelost. Dat kan alleen via regulering en ge-

dragsverandering. Er moet namelijk wel iets ge-

beuren, want we kunnen niet blijven doen wat 

we nu doen: dat past in een aantal gebieden 

niet meer. En dat leidt tot problemen: niet zo-

zeer op het gebied van parkeren, maar wel op 

het gebied van mobiliteit en bereikbaarheid.” 

Daar komt bij, aldus Snellen, dat in verstede-

lijkte gebieden er meerdere ruimteclaims zijn: 

de auto wil ruimte, maar dat geldt ook voor OV, 

fiets en voetganger. En er moet ruimte zijn voor 

woningen, voorzieningen etc.

Bij het zoeken naar oplossingen en de moge-

lijkheden van gedragsverandering wordt vaak 

Een parkeernorm 
van nul is pas 
oneerlijk als er 
geen alternatieven 
zijn
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hoopvol naar jongeren gekeken. Ze vinden 

autogebruik vaak belangrijker dan autobezit 

en lijken minder aan de status van een auto te 

hechten. Snellen waakt er echter voor om te 

vroeg te juichen: “We weten namelijk nog niet 

of dat een tijdelijke opvatting is of een blijven-

de voor de rest van hun leven. Het Kennisinsti-

tuut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) heeft daar in 

2014 onderzoek naar gedaan3) en zij kwamen 

tot de conclusie dat jongeren in een latere le-

vensfase toch vaak een eigen auto willen heb-

ben. Snellen: “Dat is niet verwonderlijk, want 

de inrichting van onze ruimtelijke structuur ver-

eist dat op veel plekken in feite.”

AUTONOOM RIJDEN

Ondertussen speelt op langere termijn nog 

een andere ontwikkeling: de doorbraak van 

autonoom rijden. Snellen verwacht dat volle-

dig autonoom rijden in een stedelijke context 

pas over meerdere decennia realiteit wordt: “Ik 

sprak laatst een professor Henk Nijmeijervan de 

TU Eindhoven en die had het over 2070. Auto-

noom rijden is overigens een incrementeel pro-

ces, stap voor stap neemt de auto steeds meer 

functies over.”

Als het echter eenmaal zover is, kunnen de 

effecten groot zijn. Snellen: “Er is een studie 

gedaan door het International Transport Fo-

rum met een simulatie in Lissabon.4) Daarbij 

werden de huidige ruimtelijke structuur en 

verplaatsingspatronen ingevuld met volledig 

autonoom deelrijden. De uitkomst was dat er 

veel minder auto’s nodig waren en veel minder 

parkeerplekken. Maar ook dat je meer ritten 

en meer kilometers nodig hebt, omdat je lege 

ritten gaat krijgen. En dat autonoom rijden de 

concurrentie zal aangaan met OV.” Erover door 

filosoferend ziet Snellen nog meer uitdagingen: 

“ Je zult de openbare ruimte erop moeten in-

richten. Met niet zozeer parkeerplekken als wel 

‘pick-up drop off’-stroken. Je kunt niet zomaar 

overal in- en uitstappen, vooral niet in gecon-

centreerde gebieden waar veel mensen samen-

komen. Het kan ook als gevolg hebben dat het 

voordeliger is om de auto’s te laten rijden in 

plaats van ze stil te laten staan: je krijgt dan 

rijdend parkeren.”

SCENARIOSTUDIE

Het PBL is onlangs gestart met een nieuwe 

scenariostudie over de mogelijke ontwikkeling 

van verstedelijking en mobiliteit de komende 

30 tot 40 jaar. “Ik analyseer daarvoor onder-

meer het toekomstbeeld dat autofabrikanten 

en consultants schetsen.  Dat zijn toonbeelden 

van optimisme, die echter wel uitgaan van veel 

veronderstellingen: bijvoorbeeld dat er gedeeld 

wordt en dat rijden autonoom wordt. Tegelij-

kertijd is ook duidelijk dat de mogelijkheden 

om extra parkeerplaatsen te realiseren beperkt 

zijn. En dat dus de wal het schip zal gaan ke-

ren.”

In Amsterdam wordt ondertussen in het wes-

telijk havengebied een wijk aangelegd met 

een parkeernorm van nul en zonder parkeer-

vergunningen. Dat lijkt oneerlijk voor huurders, 

die in deze wijk terechtkomen en van hun auto 

afhankelijk zijn. Snellen ziet dat genuanceer-

der: “Het is pas oneerlijk als er geen alterna-

tieven zijn. Zoals OV of een autodeelsysteem. 

Daarnaast wordt het probleem groter als het 

gebied waar de parkeernorm van nul geldt gro-

ter wordt.”

Noten
1)  Het Planbureau voor de Leefomgeving is in mei 2008 ontstaan door een samenvoeging van het Ruimtelijk 

Planbureau (RPB) en het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP). De functies van het RPB en MNP zijn 

ondergebracht in het PBL.
2)  Parkeerproblemen in woonwijken; Oplossingen voor de toekomst, Paul van de Coevering, Kersten Nabielek, 

Daniëlle Snellen en Lotte Zaaijer. NAi Uitgevers, Rotterdam en Planbureau voor de Leefomgeving,  

Den Haag (2008).
3)  Niet autoloos, maar auto later. Onderzoek uitgevoerd in opdracht van de Unit Strategie van het Directoraat-

Generaal voor de Bereikbaarheid van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Peter Jorritsma, Jaco Berveling. 

Mei 2014.
4)  Urban Mobility System Upgrade. How shared self-driving cars could change city traffic. International Transport 

Forum, mei 2015.

Autonoom 
rijden gaat de 
concurrentie aan 
met OV
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