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Voorwoord
Parkeren en ruimteVoorwoord

Het parkeren van voertuigen is met de sterke groei van het aantal voer-
tuigen in de afgelopen decennia een steeds groter stempel gaan drukken 
op de ruimtelijke omgeving. Dit geldt vooral voor personenauto’s die door 
hun omvang veel ruimte innemen, maar ook fietsen zorgen regelmatig 
voor overlast als er onvoldoende stallingsmogelijkheden zijn. Vooral op 
plaatsen die veel publiek trekken dat zijn auto of fiets kwijt wil: in stads-
centra, bij winkelconcentraties, bij kantoren en op bedrijfsterreinen, 
maar ook in woonwijken, bij evenementenlocaties, ziekenhuizen en sta-
tions. Allemaal plaatsen die vragen om adequate parkeervoorzieningen. 
Vaak is voldoende parkeerruimte goed ruimtelijk inpasbaar, maar niet 
zelden is meer dan alleen een plek nodig. Dan vraagt de schaarse ruimte 
om regulering van het parkeren, zodat gewenste doelgroepen goed gefaci-
liteerd worden en ongewenste doelgroepen geweerd door middel van 
betaald parkeren of beperking van de parkeerduur.
 
Dit boek begint met het parkeren te plaatsen binnen de kaders van diver-
se ontwikkelingen. Waar hebben we het bij parkeren over, hoe is het zo 
gekomen en wie zijn de belanghebbenden?
Daarna wordt het parkeren in de ruimtelijke context geplaatst. Worden 
handvatten gegeven hoe parkeren ruimtelijk kan worden ingepast, hoe 
het gebruik kan worden gereguleerd en welke wettelijke kaders op par-
keren van toepassing zijn. De vele soorten parkeervoorzieningen en hun 
toepassingsmogelijkheden zoals we die nu kennen worden beschreven, 
maar ook toekomstige ontwikkelingen als de zelfrijdende auto worden 
benoemd.
 
Naast de ruimtelijke context komen ook de financiële aspecten ruim-
schoots aan bod. Parkeerplaatsen kosten immers geld, moeten aangelegd 
of gebouwd worden en beheerd en geëxploiteerd. Zeker in die gevallen 
dat parkeerplaatsen alleen in een gebouwde voorziening gerealiseerd 
kunnen worden gaat het om veel geld. Bij veel nieuwe ontwikkelingen of 
de herontwikkeling van locaties leidt het oplossen van het parkeervraag-
stuk tot hoofdbrekers en soms zelfs dusdanige kosten dat een plan niet 
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realiseerbaar blijkt. Een tijdige signalering van mogelijke parkeerpro-
blemen biedt kansen om op een integrale wijze een passend parkeercon-
cept in het ontwerptraject mee te nemen. Maar dat vraagt wel dat alle 
stakeholders zich in het ontwikkeltraject bewust zijn van wat kan en wat 
niet kan. Dat gemeenten zorgen voor een beleidskader dat bijdraagt aan 
een haalbaar plan, en initiatiefnemers het belang van goede parkeervoor-
zieningen zien en het tot hun eigen verantwoordelijkheid rekenen om die 
te realiseren. In het laatste hoofdstuk van dit boek komt uitgebreid aan 
de orde hoe partijen samen kunnen bijdragen aan de totstandkoming en 
instandhouding van beheersbare en betaalbare parkeervoorzieningen. 
 
De auteurs zijn allen dagelijks betrokken bij parkeervraagstukken en 
ervaren met de vele invalshoeken waaruit parkeren wordt benaderd 
en de vele betrokken stakeholders de complexiteit van het onderwerp. 
Met dit boek hopen zij hun kennis te delen, het onderwerp van kaders te 
voorzien en bij te dragen aan de totstandkoming van betere parkeervoor-
zieningen en een betere ruimtelijke omgeving. Zij danken Trees van der 
Schoot en Arie Pijp voor het meelezen en hun inhoudelijke bijdrages aan 
dit boek.
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Ed van Savooyen is gespecialiseerd in integrale parkeervraagstukken in 
de (beleidsmatige) context van economie, ruimtelijke ordening, verkeer 
en vervoer en milieu. Binnen die vraagstukken staat de samenhang tus-
sen de parkeerbehoefte (beleidsnormen versus werkelijk gebruik), de te 
stellen kwaliteitseisen, de eigendoms- en (beheer)organisatieaspecten en 
de financiële haalbaarheid centraal. In opdrachten bekleed hij vaak de rol 
van analist, coach of project- of procesmanager.
 
Ernst Bos’ specialisme is de exploitatie, organisatie en financiële waar-
dering van parkeervoorzieningen. Het parkeren op een adequate wijze 
regelen zodat parkeren zo min mogelijk gedoe is voor gebruikers, is zijn 
vertrekpunt bij een parkeeropgave. Om daarna organisatie en exploitatie 
binnen strikte financiële en ruimtelijke kaders te structureren. Waar 
mogelijk en gewenst initieert hij nieuwe ontwikkelingen om parkeren 
positief te laten bijdragen aan een veranderende ruimtelijke en economi-
sche omgeving.
 
Martin Blankendaal is gespecialiseerd in de ontwikkeling van parkeer-
voorzieningen, zowel uit oogpunt van het ontwerp als vanuit de inrich-
ting, exploitatie en het beheer. Martin adviseert op onder meer deze 
aspecten diverse opdrachtgevers uit zowel de publieke als de private 
sector. Hij heeft op dit vakgebied regelmatig gepubliceerd. Zo schreef 
hij onder meer een CROW-brochure over mechanisch parkeren en was 
mede auteur van NEN 2443 – Parkeren en stallen van personenauto’s op 
terreinen en in garages.
 
Pieter Delleman heeft zich na een opleiding tot sociaal geograaf intensief 
bezig gehouden met diverse ruimtelijke projecten op het snijvlak van 
ruimtelijke ordening, milieu en verkeer & vervoer. Als project- en proces-
manager bij verschillende gebiedsontwikkelingen raakte hij overtuigd 
dat parkeren vooral kansen biedt om een goed functionerende en kwali-
tatief betere ruimte te realiseren. Graag werkt hij mee aan de verwezen-
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lijking van concrete en innovatieve oplossingen, waarbij onder andere 
digitalisering een rol kan spelen.
 
Alle auteurs zijn werkzaam bij Spark, adviesbureau voor parkeervraag-
stukken. Spark adviseert en ondersteunt gemeenten, ontwikkelaars, 
beleggers, detailhandelaren, et cetera van een te formuleren visie op 
bereikbaarheid en parkeren tot het operationaliseren daarvan. Van weer-
stand naar draagvlak. Van onduidelijkheid naar inzicht. Van bedreigin-
gen naar kansen.
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