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Aanleiding 
De kantoren- en bedrijvenlocatie Papendorp in Utrecht is nog altijd volop in ontwikkeling. 

De huidige leegstand neemt af en de onbebouwde kavels komen in aanmerking voor 

nieuwe kantoor- en bedrijfsfuncties.  

 

Het huidige P+R-terrein in Papendorp, dat primair is bedoeld als parkeergelegenheid op 

afstand voor Utrecht Centrum, wordt ook dagelijks gebruikt als uitwijkmogelijkheid door 

de bezoekers en werknemers van het bedrijventerrein. Dit P+R-terrein zal op termijn 

plaatsmaken voor een nieuwe woonwijk.  

 

De werknemers en bezoekers van het gebied ervaren een hoge parkeerdruk, ondanks de 

huidige leegstand. Nu de markt weer aantrekt en de leegstaande kantoorruimtes weer 

worden verhuurd, zal de parkeerdruk verder toenemen. De huidige problemen met de 

parkeerdruk hebben ertoe geleid dat enkele potentiele huurders zijn afgehaakt. Door de 

parkeerdruk staat het economisch functioneren van het bedrijventerrein dus onder druk.  

 

Nu het P+R-terrein op termijn gaat verdwijnen, en een aantal ruimtelijke ontwikkelingen 

op de agenda staan, is de vraag gesteld hoe om te gaan met de parkeervoorzieningen op 

Papendorp. Door het verdwijnen van het P+R-terrein vervalt de grootste openbare 

parkeervoorziening, wat door veel mensen dagelijkse wordt gebruikt als 

uitwijkmogelijkheid. Met meer verhuurde bedrijfsruimte en ruimtelijke ontwikkelingen 

zal de parkeerbehoefte alleen maar verder toenemen. Hoeveel parkeerdruk kan 

Papendorp nog aan? 

 

Vraagstelling 
Vereniging Parkmanagement Papendorp en gemeente Utrecht hebben Goudappel 

Coffeng BV gevraagd onderzoek uit te voeren naar de parkeersituatie op het 

bedrijventerrein Papendorp. Het doel van het onderzoek is: 

 

“Inzicht krijgen in de huidige parkeercapaciteit, parkeerdruk en de toekomstige parkeer-
vraag op Papendorp. Mogelijkheden verkennen voor nieuwe parkeermogelijkheden (in 
vorm en locatie) voor de korte en lange termijn in Papendorp. Dit in relatie tot de 
toekomstige ontwikkelingen in het gebied”.  
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Op basis van de doelstelling, en de nadere toelichting in de uitvraag van 1 mei 2017 zijn 7 

onderzoeksvragen geformuleerd om grip te krijgen op de problematiek. Deze zijn 

opgedeeld naar vier fasen: 

 

 

■ Fase 1: De huidige parkeersituatie in beeld 

In deze fase beantwoorden wij onderzoeksvragen 1 tot en met 4:  

1. Wat is de huidige parkeercapaciteit? 

2. Wat is de huidige parkeerdruk? 

3. Wie maken gebruik van de parkeervoorzieningen (motief)? 

4. Wat is de ervaring van gebruikers ten aanzien van de huidige 

parkeervoorzieningen en waar zien zij mogelijkheden voor de toekomst? 

 

 

■ Fase 2: Inzicht in de in de toekomst benodigde parkeercapaciteit  

In deze fase geven wij antwoord op onderzoeksvraag 5:  

5. Wat is de toekomstige parkeervraag, op basis van drie scenario’s? 

 

 

■ Fase 3: Inventarisatie nieuwe parkeervoorzieningen 

In deze fase beantwoorden wij onderzoeksvraag 6:  

6. Welke locaties zijn geschikt voor nieuwe parkeervoorzieningen? 

 

 

■ Fase 4: Analyse mobiliteitsoplossingen  

In deze fase geven wij een antwoord op onderzoeksvraag 7:  

7. Welke alternatieve mobiliteitsoplossingen zijn denkbaar om de parkeerdruk op 

Papendorp te verlagen? 

 

 

 

2  
 
Onderzoeksaanpak 



 

www.goudappel.nl Parkeeronderzoek Papendorp 3 

 

Om de huidige parkeersituatie inzichtelijk te krijgen is een grootschalig parkeeronderzoek 

gedaan. Dit bestond uit een druk- en motiefmeting, een enquête op straat en een online 

enquête voor werkenden. Dit hoofdstuk bespreekt de aanpak en resultaten van deze 

werkzaamheden. 

 

 

3.1 Aanpak parkeerdruk- en motiefmeting 

Parkeerdrukmeting 

Een parkeerdrukmeting wordt gebruikt om inzicht te verkrijgen in het aantal bezette 

parkeerplaatsen ten opzichte van de beschikbare parkeercapaciteit, oftewel hoe druk is 

het in het gebied? Om iets te kunnen zeggen over de verdeling van parkeerdruk wordt 

het onderzoeksgebied verdeeld in secties. Een sectie is bijvoorbeeld een stuk weg tussen 

twee kruisingen. De sectie-indeling van dit onderzoeksgebied is opgenomen in bijlage 1.  

 

Daarbij worden een aantal termen gebruikt: 

■ Parkeercapaciteit: het aantal aanwezige parkeerplaatsen per sectie. Een opname van 

de parkeercapaciteit per sectie is opgenomen in bijlage 1. 

■ Parkeerdruk: het aantal geparkeerde voertuigen in absolute getallen per sectie. 
■ Bezettingsgraad: het aantal geparkeerde voertuigen uitgedrukt in percentage van de 

parkeercapaciteit per sectie. Doorgaans wordt een bezettingsgraad tot 85% als een 

acceptabele parkeersituatie gezien. Boven dit percentage is de kans dat zoekverkeer 

ontstaat en voelt het gebied ‘vol’ aan voor de parkeerder. Bij de resultaten wordt een 

kleurcodering gebruikt om de hoogte van de bezettingsgraad aan te duiden. Deze 

codering is als volgt: 

- Groen: bezettingsgraad is goed, onder 85% 

- Oranje: bezettingsgraad is hoog, tussen 85% en 100% 

- Rood: bezettingsgraad is zeer hoog, boven 100% 

■ Restcapaciteit: het aantal parkeerplaatsen dat nog beschikbaar is tot de maximaal 

wenselijke bezettingsgraad van 85% wordt bereikt. 

■ Maatgevend moment: het drukste moment van de week voor een functie, en 

daarmee ook het moment waarop de parkeerbehoefte voor deze functie het hoogst 

is. Voor bedrijven is dit doorgaans op dinsdag en donderdag gedurende werktijden.  

3  
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Parkeermotiefmeting 

Een parkeermotiefmeting wordt gebruikt om na te gaan wie (werkers of bezoekers) 

gebruik maken van de parkeerplaatsen in het onderzoeksgebied. Door op meerdere 

momenten de kentekens van geparkeerde voertuigen te registreren kan een uitspraak 

worden gedaan over het parkeermotief. Voertuigen die op beide momenten worden 

aangetroffen worden beschouwd als werknemer, voertuigen die slechts één keer worden 

geregistreerd worden beschouwd als bezoeker. 

 

3.1.1 Onderzoeksgebied 
Het onderzoeksgebied is door Vereniging Parkmanagement Papendorp en gemeente 

Utrecht vastgelegd in de uitvraag. Het betreft het gehele bedrijventerrein, inclusief het 

P+R-terrein, het sportpark Papendorp en de volkstuinen van ATV de Hoge Weide. Het 

gebied wordt begrenst door de rijkswegen A2 en A12, het Amsterdam-Rijnkanaal en KWS 

Infra Utrecht.  

 

 
 

Figuur 3.1: Onderzoeksgebied parkeeronderzoek 
 

 

3.1.2 Onderzoeksmomenten 
Een parkeerdrukmeting wordt gedaan op het meest representatieve moment dat voor de 

aanwezige functie(s) van toepassing is. Daarbij dient rekening te worden gehouden met 

vakantieperiodes (schoolvakanties), dan zijn er minder mensen aanwezig. 

 

Voor Papendorp hebben Vereniging Parkmanagement Papendorp en gemeente Utrecht 

gekozen voor een dinsdag en donderdag. Dit zijn traditioneel de dagen waarop de 

meeste werkenden aanwezig zijn. Naast bedrijvigheid zijn in het gebied ook leisure 

functies gelegen als het sportpark en de volkstuinen. Het drukste moment voor deze 

functies kan liggen in de avonduren of in het weekend. Om deze reden is op het P+R-

terrein en de sportvelden ook op de avonden en een zaterdag geteld.  
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De drukmeting is uitgevoerd op dinsdag 20, donderdag 22 en zaterdag 24 juni 2017. Dit 

was ruim twee weken voor de start van de zomervakantie. Daarmee is op een 

representatief moment onderzoek verricht. Wel geldt dat het autogebruik in de 

zomermaanden iets lager ligt ten opzichte van het gemiddelde (zie figuur 3.2). Dat 

betekent dat de resultaten van de drukmeting ook iets onder het gemiddeld liggen. 

 

 
 

Figuur 3.2: Fluctuaties in de intensiteiten t.o.v. het jaargemiddelde. Bron: ASVV 2012. 
 

 

De weersomstandigheden waren: 

■ Op dinsdag droog weer en gemiddeld 21 graden Celsius; 

■ Op donderdag droog weer en gemiddeld 23 graden Celsius; 

■ Op zaterdag lichte regen (1 mm) en gemiddeld 17 graden Celsius. 

 

Er is in Nederland weinig onderzoek gedaan naar de substitutie tussen de verschillende 

vervoerswijzen bij verandering van weersomstandigheden. Over het algemeen geldt dat 

bij droog weer en niet te hoge temperaturen iets meer mensen de fiets pakken. Voor 

Papendorp is de verwachting dat dit effect nihil is, vanwege het type bedrijven en 

werknemers (zakelijke dienstverlening, hoog leaseauto aandeel en grote woon-

werkafstand).  

 

Parkeermotiefmeting 

Voor de motiefmeting is op dinsdag 20 juni 2017 om 10.00 uur en om 15.00 uur een 

kentekenregistratie uitgevoerd. Net als bij de parkeerdrukmeting geldt dat hier op een 

maatgevend moment onderzoek wordt gedaan. Daarom is gekozen voor een dinsdag. In 

tabel 3.1 zijn de meetmomenten van de druk- en motiefmeting weergegeven.  

 

  Gehele onderzoeksgebied P+R-terrein en sportvelden  

Dinsdag 20 juni  10.00 uur Druk- en motiefmeting  

 15.00 uur Druk- en motiefmeting  

 20.00 uur  Drukmeting 

Donderdag 22 juni  10.00 uur Drukmeting  

 15.00 uur Drukmeting  

 20.00 uur  Drukmeting 

 22.00 uur  Drukmeting 

Zaterdag 24 juni 10.00 uur  Drukmeting 

  14.00 uur  Drukmeting 

 

Tabel 3.1: Telmomenten parkeerdrukmeting 
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3.2 Aanpak enquêtes 

De parkeerdruk- en motiefmeting geven feitelijke informatie over de huidige 

parkeersituatie. Vereniging Parkmanagement Papendorp en gemeente Utrecht zijn 

tevens geïnteresseerd hoe gebruikers van het gebied de parkeersituatie op Papendorp 

ervaren. Hiervoor zijn twee soorten enquêtes afgenomen; een online enquête en een 

enquête op straat.  

 

3.2.1 Online enquête 
De werkenden op Papendorp vormen de grootste groep gebruikers van het gebied. Om 

hen zo goed mogelijk te bereiken is een online enquête uitgezet. Zij kregen via e-mail 

een uitnodiging de enquête online in te vullen. De verspreiding van de enquête is 

verlopen via de contactpersonen van Vereniging Parkmanagement Papendorp en Sweco 

Parkmanagement. De vragenlijst is opgenomen in bijlage 4. 

 

Alvorens de uitnodiging voor een enquête werd verzonden is een aankondiging per mail 

gestuurd. Hierdoor werd iedereen op de hoogte gebracht dat er een parkeeronderzoek 

plaatsvindt, waarom deze plaatsvindt en dat zij binnen enkele dagen een uitnodiging 

zouden ontvangen voor het invullen van een enquête waarin naar hun mening gevraagd 

wordt over de huidige en toekomstige parkeervoorzieningen. Deze aankondiging is op 

vrijdag 23 juni 2017 verstuurd naar alle contactpersonen op Papendorp. 

 

De uitnodiging van de enquête is verstuurd op maandag 26 juni 2017. Men kon 

gedurende twee (werk)weken de enquête invullen. Vrijdag 7 juli 2017 was de laatste dag 

dat de enquête kon worden ingevuld. 

 

3.2.2 Straatenquête 
Hoewel werkenden de grootste groep gebruikers vormen van Papendorp was het voor 

dit onderzoek ook van belang inzichtelijk te maken hoe bezoekers tegenover de 

parkeersituatie op Papendorp staan. Dit is gedaan middels een straatenquête. Een groep 

onderzoekers hebben op dinsdag 20 juni 2017 tussen 08.00 uur en 15.00 uur mensen op 

straat aangesproken met de vraag een korte vragenlijst te beantwoorden. Dit is gedaan 

op een aantal strategische plekken;  

■ Het P+R-terrein (’s ochtends) 

■ Brasserie De Steiger (rond lunchtijd) 

■ WTC gebouw  

 

De vragenlijst is opgenomen in bijlage 4. 
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3.3 Resultaten parkeerdrukmeting 

In deze paragraaf is eerst een korte beschrijving van de aanwezige parkeercapaciteit 

opgenomen. Dit geeft antwoord op onderzoeksvraag 1: ‘wat is de huidige 
parkeercapaciteit?’ 
 

Vervolgens worden de resultaten van de parkeerdrukmeting besproken. Dit geeft 

antwoord op onderzoeksvraag 2: ‘wat is de huidige parkeerdruk?’ 
 
De analyse richt zich op de parkeerdruk op verschillende schaalniveaus: 

■ Bezettingsgraad gehele onderzoeksgebied; dit is de gemiddelde parkeerdruk van alle 

secties in het onderzoeksgebied voor alle gemeten momenten.  

■ Bezettingsgraad openbare parkeervoorzieningen; op Papendorp is het merendeel van 

de parkeerplaatsen op eigen terrein gelegen. De toegang hiertoe is vaak gereguleerd 

en niet iedereen heeft hier toegang tot. Daarom is specifiek gekeken naar de drukte 

bij de openbare parkeervoorzieningen.  

■ Bezettingsgraad per deelgebied; het onderzoeksgebied is opgedeeld in logische 
deelgebieden. Per deelgebied wordt de parkeerdruk weergegeven. Dit geeft een 

indruk hoe de parkeerdruk is verdeeld over het onderzoeksgebied.  

■ Bezettingsgraad in secties met een parkeerverbodzone; een aantal secties heeft geen 
parkeercapaciteit, maar tijdens de drukmeting zijn hier wel geparkeerde voertuigen 

aangetroffen. Dit overzicht geeft aan welke secties dit zijn. 

 

 

3.3.1 Parkeercapaciteit Papendorp 
In tabel 3.2 is het aantal parkeerplaatsen opgenomen dat op Papendorp aanwezig is.  

 

Type parkeerplaats Eigen terrein Openbaar Totaal 

Regulier 7.259 640  

Invalide 32 3  

Vergunning 60 -  

Elektrische voertuigen 113 4  

Motor 17 -  

Laden en lossen 2 -  

Totaal parkeerplaatsen 7.483 647 8.130 

 

Tabel 3.2: Parkeercapaciteit op Papendorp 
 

 

In bijlage 1 is de parkeercapaciteit per sectie opgenomen. Hierin is te zien welke 

parkeerplaatsen zijn meegerekend en welke niet. In principe zijn alle parkeerplaatsen 

meegeteld, met uitzondering van de terreinen/bedrijven waartoe geen toegang werd 

verleend en de geheel leegstaande/niet-verhuurde panden.  

 

Daarnaast zijn er 11 parkeerplaatsen langs de Hondiuslaan en Janssoniuslaan met een 

maximale parkeerduur van 15 minuten. Dit is ten behoeve van het halen en brengen van 

kinderen van de naastgelegen kinderopvang. Deze 11 parkeerplaatsen zijn niet 

meegenomen in bovenstaande en hiernavolgende overzichten, omdat dit zowel voor 

werkers als voor bezoekers geen reële parkeerplaatsen zijn.  
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Het grootste aantal parkeerplaatsen is op eigen terrein van de bedrijven gelegen, maar 

liefst 92% (zie figuur 3.3). 

 

  
 
Figuur 3.3: Verhouding parkeerplaatsen openbaar en op eigen terrein 
 

 

Openbare parkeervoorzieningen op Papendorp 
Op Papendorp is slechts 8% van alle parkeerplaatsen openbaar. In tabel 3.3 is 

opgenomen waar deze openbare parkeerplaatsen zijn gelegen en om hoeveel 

parkeerplaatsen het gaat. 

 

Sectie Omschrijving Aantal parkeerplaatsen 

86 De Roylaan parkeren dwars op de weg 67 

87 Parkeerterrein Sportpark  
 

80 

95 P+R Papendorp 
 

500 

Totaal aantal openbare parkeerplaatsen 647 

 

Tabel 3.3: Openbare parkeerplaatsen op Papendorp 
 

 

Van de 647 openbare parkeerplaatsen zijn 500 parkeerplaatsen te vinden op het P+R-

terrein. Dit terrein vormt daarmee een zeer belangrijk deel van de openbare 

parkeercapaciteit. Het parkeerterrein langs het sportpark heeft 80 officieel ingerichte 

parkeerplaatsen, maar men staat hier regelmatig ook in het gras. Het gaat om circa 50 

‘officieuze’ parkeerplaatsen.  

 

  

92%

8%

Verhouding parkeerplaatsen openbaar en eigen terrein

Privé Openbaar
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3.3.2 Bezettingsgraad gehele onderzoeksgebied 
In figuur 3.4 is de bezettingsgraad van het gehele onderzoeksgebied per moment 

gepresenteerd. Dit omvat zowel de openbare parkeerplaatsen als die op eigen terrein. In 

tabel 3.4 zijn de bijbehorende absolute resultaten (parkeerdruk) weergegeven. 

 

 
 

Figuur 3.4: Bezettingsgraad onderzoeksgebied 
 

  
Dinsdag 20 juni 2017 Donderdag 22 juni 2017 Zaterdag 24 

juni 2017  
10.00 

uur 

15.00 

uur 

20.00 

uur 

10.00 

uur 

15.00 

uur 

20.00 

uur 

22.00 

uur 

10.00 

uur 

14.00 

uur 

parkeerdruk 5044 5390 108 5666 5657 47 25 21 64 

parkeercapaciteit1 7841 8130 580 8130 8130 580 580 580 580 

bezettingsgraad 64% 66% 19% 70% 70% 8% 4% 4% 11% 

 

Tabel 3.4: Parkeerdruk en bezettingsgraad onderzoeksgebied  
 

 

Uit figuur 3.4 blijkt dat de bezettingsgraad op werkdagen tussen 64% en 70% ligt. Dit 

geeft aan het totaal aantal parkeerplaatsen over heel Papendorp in principe voldoende is 

om de parkeerbehoefte op te vangen. De praktijk is echter weerbarstiger, vanwege: 

 

1. Hoge aandeel parkeerplaatsen op eigen terrein 
In het overzicht wordt uitgegaan van een ideale verdeling van de parkeervraag over 

het parkeeraanbod. Op Papendorp is door het grote aandeel parkeervoorzieningen op 

eigen terrein geen sprake van een ideale verdeling. Alle op eigen terrein gelegen 

parkeervoorzieningen zijn slechts toegankelijk voor eigen medewerkers of huurders 

van de parkeerplaats. Dat maakt dat de parkeerplaatsen op eigen terrein (92% van 

                                                           
1 De parkeercapaciteit is niet op alle momenten gelijk. Voor de avonduren en de zaterdag geldt dat 

alleen op het P+R-terrein en bij het sportveld is geteld. Dit zijn 580 parkeerplaatsen. Op 
dinsdagochtend is door twee bedrijven geen toegang verleend voor de telling. 

64% 66%

19%

70% 70%
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4% 4%
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alle parkeerplaatsen in het gebied!) niet voor algemeen gebruik ingezet kunnen 

worden en daarom zorgen voor een flink vertekend beeld in de parkeerdruk. Zinvoller 

is dan om te kijken wat de parkeerdruk is van de openbare parkeervoorzieningen. De 

volgende paragraaf (3.3.3.) gaat hierop in. 

 

2. Rekening houden met bestaande leegstand 
Leegstaande kantoorruimte heeft geen parkeervraag, maar als deze ruimtes worden 

verhuurd moeten ze wel gebruik maken van de bestaande parkeerplaatsen. De 

resultaten in figuur 3.2 geven daardoor een vertekend beeld. Van de bestaande 

kantoren is bekend dat circa 23% niet is verhuurd. Deze leegstand kan worden 

opgedeeld in 2 categorieën: 

- Leegstaande kantoorpanden 

- Leegstaande kantoorruimtes van verder verhuurde kantoorpanden 

 

Bij de parkeerdrukmeting is de parkeercapaciteit van de leegstaande kantoorpanden 

niet meegenomen. Dit betrof 4 panden in de secties 61, 75, 77 en 96. Deze panden 

maken 7,1% uit van het totaal gerealiseerde kantooroppervlakte op Papendorp.  

 

De overige leegstand (zijnde 15,9%) is niet op deze manier gecorrigeerd. Wordt dit 

oppervlakte in de toekomst verhuurd, moet de extra parkeervraag worden 

opgevangen door de huidige parkeercapaciteit. De bezettingsgraad van Papendorp 

valt dan veel hoger uit, zoals is weergegeven in figuur 3.5.  

 

 
 

Figuur 3.5: Bezettingsgraad onderzoeksgebied bij volledige verhuur kantoorruimtes 
 

 

Figuur 3.5 geeft het aan dat de bezettingsgraad fors zal stijgen bij volledige verhuur 

van de bestaande bedrijfsruimten. Dit gemiddelde gaat nog steeds uit van een 

optimale verdeling van parkeerplaatsen, iets wat in Papendorp niet gebeurd. Wordt 

de leegstand op Papendorp opgeheven, zal in de praktijk betekenen dat de 

parkeerdruk toeneemt tot een onacceptabel niveau. 
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3.3.3 Bezettingsgraad openbare parkeervoorzieningen 
In figuur 3.6 is gevisualiseerd waar de openbare parkeerplaatsen op Papendorp zijn 

gelegen. Hier is goed te zien dat de parkeerplaatsen weinig verspreid zijn. Het betreft 

een cluster van parkeerplaatsen dat is gelegen rondom de kruising 

Bevrijdingslaan/Mercatorlaan (sectie 86, 87 en 95).  

  

 
 

Figuur 3.6: Locatie openbare parkeervoorzieningen op Papendorp 
 

 

In figuur 3.7 is de gemiddelde bezettingsgraad van de openbare parkeervoorzieningen 

voor werkdagen gepresenteerd.  

 

 
 
Figuur 3.7: Gemiddelde bezettingsgraad openbare parkeervoorzieningen 
 

 

In figuur 3.7 is te zien dat de bezettingsgraad voor openbare parkeervoorzieningen 

aanzienlijk hoger ligt dan de bezettingsgraad van het hele onderzoeksgebied (vorige 

paragraaf). Donderdag is de drukste dag en met 98% ligt deze ver boven de maximaal 
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wenselijke bezettingsgraad en zit zelfs tegen de maximale parkeercapaciteit aan. Het is 

dan veel te druk. Om 15.00 uur ’s middags wordt de maximaal wenselijke 

bezettingsgraad ook overschreden.  

 

Deze hoge parkeerdruk heeft tot gevolg dat parkeerders te veel zoektijd kwijt zijn bij het 

vinden van een parkeerplaats of helemaal geen parkeerplaats kunnen vinden. Dergelijk 

hoge bezettingsgraden werken foutparkeren in de hand. In figuur 3.8 is per sectie de 

bezettingsgraad gepresenteerd. Dit laat zien hoe druk de 3 secties met openbare 

parkeervoorzieningen zijn.  

 

 
 

 
 

Figuur 3.8: Bezettingsgraad secties met openbare parkeervoorzieningen 
 

 

In figuur 3.8 is te zien dat de De Roylaan en het parkeerterrein bij het sportpark altijd te 

druk zijn. Opvallend is dat het P+R-terrein op sommige momenten ruimte heeft, maar dat 

men er toch voor kiest langs de De Roylaan of bij het sportpark te staan. Dit kan (een 

combinatie van) de volgende verklaringen hebben: 

1. De betalingsbereidheid is laag; het P+R-terrein is betaald parkeren (€5,- per dag). 

Werknemers die elke dag naar Papendorp reizen en dit niet of beperkt vergoed 

krijgen van hun werkgever proberen op de andere twee secties te parkeren om 

kosten te besparen. Op jaarbasis kost dit een werknemer namelijk €1.140,- 

(gemiddeld 228 werkdagen per jaar, fulltime dienstverband). 

2. Het P+R-terrein is ’s ochtends vroeg al vol waardoor men naar de andere locaties 

uitwijkt. In de loop van de ochtend komt een deel van het P+R-terrein weer vrij 

als gevolg van vertrekkend bezoek en werkers die naar externe afspraken gaan. 
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Het parkeerterrein bij het Sportpark spant de kroon met bezettingsgraden die ongeveer 

anderhalf keer hoger zijn dan de maximale parkeercapaciteit. Dit is mogelijk vanwege de 

strook gras dat langs de weg ligt en bij drukte gebruikt wordt als parkeerstrook. Dit is 

foutief parkeergedrag, de strook is niet bedoeld als parkeervoorziening.  

 

Ondanks dat P+R Papendorp op enkele momenten nog restcapaciteit heeft, is het terrein 

op het maatgevend moment, het moment dat bepalend is in dit onderzoek, ook te druk 

met 88% aan bezette parkeerplaatsen.  

 

De hoge bezetting van de secties met openbare parkeervoorzieningen geeft aan dat te 

veel werkers en bezoekers aangewezen zijn op de openbare parkeerplaatsen. Het 

principe van Papendorp is dat parkeren op eigen terrein gebeurt. Openbare 

parkeervoorzieningen zouden op Papendorp in theorie niet nodig moeten zijn. Dat deze 

toch nodig blijken, geeft aan de parkeerplaatsen op eigen terrein niet optimaal kunnen 

worden ingezet. 
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3.3.4 Bezettingsgraad per deelgebied 
In figuur 3.9 en 3.10 is de bezettingsgraad van openbare parkeerplaatsen en 

parkeerplaatsen op eigen terrein per deelgebied vergeleken. Dit is gedaan voor de 

maatgevende dag, donderdag 22 juni. Dit geeft inzicht in de verhouding in drukte tussen 

de twee typen parkeervoorziening. Aan de linkerzijde de bezettingsgraad op eigen 

terrein, rechts voor de openbare parkeerplaatsen. In bijlage 3 is een specificatie 

opgenomen van de deelgebieden en uit welke secties deze bestaan.  

 

Verklaring grijze deelgebieden: in deze deelgebieden komt het type parkeerplaats (eigen 
terrein/openbaar) niet voor. 

 

 

 
 

Figuur 3.9: Parkeerdruk per deelgebied op donderdag 22 juni 2017, 10.00 uur 
 

 

 
 

Figuur 3.10: Parkeerdruk per deelgebied op donderdag 22 juni 2017, 15:00 uur 
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Uit figuur 3.9 en 3.10 blijken grote verschillen in parkeerdruk te zijn tussen 

parkeerplaatsen op eigen terrein en openbare parkeerplaatsen. Dit toont aan dat veel 

werkers en bezoekers in Papendorp zijn aangewezen op openbare parkeerplaatsen, 

terwijl deze slechts in beperkte mate aanwezig zijn. De openbare parkeervoorzieningen 

in deelgebieden C en D hebben een veel te hoge bezettingsgraad.  

 

Deelgebieden A, B, E, F, G, H en I bieden geen openbare parkeerplaatsen. Dat heeft tot 

gevolg dat veel mensen die zijn aangewezen op een openbare parkeerplaats, te maken 

hebben met een behoorlijke loopafstand. Zoals ook uit de enquête bleek, parkeren veel 

mensen die naar de Secoya campus komen (deelgebied H) op het P+R-terrein. Dat is een 

loopafstand van 20 minuten. Dat is te veel. Dit geldt ook voor werkers en bezoekers voor 

de andere deelgebieden. 

 

Deelgebied I is meer solitair gelegen op Papendorp. De fysieke barrières, in de vorm van 

water, bomen en de brede Papendorpseweg met weinig oversteekplaatsen, zorgen voor 

weinig connectie tussen dit gebied en de rest van Papendorp. Dit gebied voorziet in zijn 

eigen parkeervoorziening, maar biedt vanwege de fysieke barrières naar andere 

deelgebieden, geen mogelijkheid voor uitwisseling van parkeercapaciteit.  
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3.3.5 Parkeren in de parkeerverbodzone 
Bedrijventerrein Papendorp is ontworpen met aandacht voor het groene karakter van het 

gebied. Om deze reden zijn de meeste parkeeroplossingen onder gebouwen of onder 

maaiveld gerealiseerd. Uit het zicht. Om dit karakter in stand te houden geldt voor de 

meeste wegen een parkeerverbodzone. Voertuigen mogen niet langs de weg geparkeerd 

worden.  

 

Uit de parkeerdrukmeting is gebleken dat de parkeerverbodzone niet overal stand houdt. 

In 14 secties zijn geparkeerde voertuigen aangetroffen terwijl daar een parkeerverbod 

geldt. In tabel 3.5 is gepresenteerd hoeveel geparkeerde voertuigen bij deze secties per 

gemeten moment zijn aangetroffen. Middels een kleurenschaal is de tabel leesbaarder 

gemaakt. Hoe roder, hoe meer voertuigen geparkeerd stonden. 

 

Secties  

Dinsdag 20 juni 2017 Donderdag 22 juni 2017 

10.00 uur 15.00 uur 10.00 uur 15.00 uur 

44 Brasserie De Steiger 2 7 3 9 

60 Van Deventerlaan 3 3 4 3 

60A Van Deventerlaan 4 2 4 3 

62 Hondiuslaan 7 8 8 8 

66 Pad naast Ilionx - Kropman 7 6 5 7 

98 Van Deventerlaan  0 0 0 1 

100 Ptolemaeuslaan 3 2 3 3 

101 Ptolemaeuslaan 5 2 5 8 

102 Janssoniuslaan 0 0 0 3 

104 Orteliuslaan  0 0 1 0 

106 Orteliuslaan  2 0 2 2 

107 Orteliuslaan  1 0 0 1 

109 Mercatorlaan 0 0 0 2 

113 Groenewoudsedijk 0 0 0 3 

 

Tabel 3.5: Aantallen geparkeerde voertuigen in secties zonder parkeercapaciteit 
 

 

Opvallend is dat vooral bij brasserie De Steiger, een populaire lunchplaats en 

ontmoetingsplek, en langs de Hondiuslaan veel langs de weg wordt geparkeerd. In de 

buurt van brasserie De Steiger is geen openbare parkeergelegenheid. Bezoekers van 

deze horecavoorziening zouden op afstand moeten parkeren, bijvoorbeeld op het P+R-

terrein, maar parkeren feitelijk naast de brasserie op een gedeelte dat niet wordt 

gebruikt voor het terras. Het laatste deel van de Hondiuslaan is doodlopend. Verkeer dat 

hier komt is bestemmingsverkeer. De drempel om de auto langs de weg te zetten is 

daardoor lager.  

 

Daarnaast is bekend dat langs de Orteliuslaan, ter hoogte van VvAA, vaak op het gras 

langs het fietspad wordt geparkeerd. Figuur 3.11 laat dit zien. De De Roylaan staat vol en 

men parkeert vervolgens haaks op het fietspad. Om hier te komen moeten auto’s eerst 

een gedeelte over het fietspad rijden. Dit komt niet ten goede aan de verkeersveiligheid 

van fietsers en voetgangers. 
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Figuur 3.11: Geparkeerde voertuigen in het gras langs de Orteliuslaan. Bron: Cyclomedia. 
 

 

In figuur 3.12 zijn de betreffende secties met een parkeerverbod, maar waar wel 

geparkeerd wordt, gewaarmerkt. Dit laat zien waar behoefte is aan meer 

parkeergelegenheid.  

 

 
 
Figuur 3.12: Secties met behoefte aan meer parkeergelegenheid 
 

 

Opvallend is dat het zuidelijk deel van Papendorp (Secoya en VCNL, deelgebied H en I) 

niet voorkomt in figuur 3.12. Voor VCNL (deelgebied I) is dit verklaarbaar omdat het 

bedrijf prima kan voorzien in voldoende parkeergelegenheid. Bovendien is de enige 

openbare weg hier de Papendorpseweg. Het wegprofiel is zodanig dat hier niet 

geparkeerd kan worden. Voor het Secoya gebied geldt dat er één toegangsweg is voor 

diverse gebouwen. Langs deze toegangsweg is het bijna niet mogelijk langs de weg te 

parkeren vanwege de beperkte ruimte en de plaatsing van een reling langs de berm. Dat 

betekent echter niet dat de parkeersituatie in orde is. In volgende paragraaf wordt 

gekeken naar secties waar een continue hoge bezettingsgraad is gemeten. 
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3.3.6 Secties met een hoge parkeerdruk  
In figuur 3.13 zijn secties gewaarmerkt die een continue hoge parkeerdruk hebben. Met 

continue wordt bedoeld dat bij ten minste drie van de vier gemeten momenten (op de 

dinsdag en donderdag) de bezettingsgraad minimaal 85% was, of dat minimaal twee 

gemeten momenten een bezettingsgraad hoger dan 85% hadden waarbij de andere 

twee meetmomenten ook boven de 80% lagen. 

 

 
 
Figuur 3.13: Secties met een continue hoge parkeerdruk 
 

 

Uit figuur 3.13 blijkt niet één specifiek gebied te kampen met hoge parkeerdruk. Door 

heel Papendorp, verspreid over de verschillende deelgebieden, is er sprake van te weinig 

parkeercapaciteit.  
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3.4 Resultaten parkeermotiefmeting 

De motiefmeting maakt inzichtelijk wat de verhouding werkers en bezoekers is van alle 

geparkeerde voertuigen. Hierbij is aangenomen dat werkers voor 10.00 uur geparkeerd 

hebben en in elk geval tot 15.00 uur aanwezig blijven. Bezoekers zijn over het algemeen 

maar een beperkte periode aanwezig en zullen daarom niet om zowel 10.00 uur als om 

15.00 geparkeerd staan.  

 

In figuur 3.14 is de verhouding werkers en bezoekers gepresenteerd. Dit geeft antwoord 

op onderzoeksvraag 3: ‘wie maken gebruik van de parkeervoorzieningen?’ 

 

 

 
 

 

 

 

 
  

 

Figuur 3.14: Verdeling werkers en bezoekers op Papendorp 
 

 

Uit de figuur blijkt dat het parkeermotief niet veel verschilt tussen openbare 

parkeerplaatsen en parkeerplaatsen op eigen terrein. ’s Middags zijn er meer bezoekers 

aanwezig. Opvallend is dat de stijging in aantal bezoekers plaatsvindt bij met name de 

openbare parkeerplaatsen. Het P+R-terrein accommodeert dan veel meer bezoekers. Dit 

duidt erop dat de parkeerterrein bij de bedrijven niet meer beschikbaar zijn in de 

middaguren, en bezoekers daarom zijn aangewezen op het P+R-terrein. 
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3.5 Resultaten online enquête 

In bijlage 4 is de vragenlijst opgenomen. Voorliggende resultaten geven – in combinatie 

met de resultaten uit de straatenquête – antwoord op onderzoeksvraag 4: ‘Wat is de 

ervaring van gebruikers ten aanzien van de huidige parkeervoorzieningen en waar zien 

zij mogelijkheden voor de toekomst?’ 

 

3.5.1 Aantal respondenten 
In totaal hebben 1.257 mensen de enquête ingevuld. Hiervan waren 194 mensen die de 

enquête onvolledig hebben ingevuld en 1.063 mensen die de enquête volledig hebben 

ingevuld. Alleen de volledig ingevulde enquêtes zijn meegenomen in de analyse. Dit 

aantal is voldoende om een representatief beeld te krijgen. 

 

Verder heeft niemand vraag 14 ‘Welk rapportcijfer geeft u de OV-voorzieningen op 

Papendorp over het algemeen?’ ingevuld. Respondenten werden vanuit vraag 13 

doorverwezen naar vraag 15 of 21. Dit was een fout in de doorverwijzing. 

 

3.5.2 Bevindingen per onderwerp 
Hieronder zijn per onderwerp de belangrijkste resultaten weergegeven. De volledige 

resultaten en grafieken zijn opgenomen in de bijlage. 

 

Modal split 
Ruim 84% van de respondenten reist met de auto of motor naar het werk. Op de tweede 

plaats is de fiets, bijna 10% van de respondenten gebruikt dit als vervoersmiddel van en 

naar het werk. 

 

 
Figuur 3.15: Modal split werkenden Papendorp  
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Auto 
Respondenten die met de auto komen parkeren op een werknemersparkeerplaats bij het 

eigen kantoor (49,5%), op het P+R-terrein (22,8%) of langs de openbare weg (7,4%!). 

Een klein aandeel heeft een privé parkeerplaats of reserveert een parkeerplaats op het 

terrein van het bedrijf. Dinsdag en donderdag zijn drukke dagen, zie figuur 3.16. 

Opvallend is dat ook de maandag veelvuldig wordt aangeduid als lastige dag om te 

kunnen parkeren. Wat betreft tijdstip wordt de ochtendspits als moeilijkste periode 

aangeduid om een parkeerplaats te vinden. 

  

 
 

Figuur 3.16: Lastige dagen om een parkeerplaats te vinden 
 
 

 
 

Figuur 3.17: Alternatieve parkeerplaats 
 

 

Uit figuur 3.17 blijkt dat het P+R-terrein veelal als alternatieve parkeerplaats wordt 

gebruikt wanneer mensen niet op de gewenste bestemming konden parkeren. Onder 

‘anders’ worden mogelijkheden genoemd als bij een ander bedrijf parkeren, naar 

Kanaleneiland en dan met de bus, naar huis gaan of bij de sportvelden staan.  

 

Respondenten geven de parkeervoorzieningen op Papendorp gemiddeld een 4,5 (uit 10).  

 

Op de vraag of automobilisten het overwegen met het OV te gaan wordt het meest 

geantwoord dat zij deze optie überhaupt niet overwegen. In 13% van de gevallen zouden 

mensen het OV overwegen als de busvoorziening op Papendorp verbeterd. Ook 
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financieel kan een argument zijn om niet met het OV te reizen. Als het goedkoper wordt 

(7%) of als de werkgever het zou vergoeden (5%) zou het wel een optie zijn. In 7% van 

de gevallen geven respondenten aan het OV te overwegen als zij een alternatief hebben 

om tijdens werktijd naar afspraken te gaan (bijvoorbeeld met een leenauto). Verder 

geven mensen aan het OV te overwegen als de reistijd korter wordt, de OV-keten 

verbetert of als de reistijd even lang is als die van de auto. 

 

Op de vraag of mensen het overwegen met de fiets te gaan antwoord het merendeel 

(42%) als zij dichterbij zouden wonen. Toch is ook een groot deel dat onder geen beding 

op de fiets zou stappen. 21% van de respondenten geeft aan dat de aard van hun werk 

zich er niet voor leent, en 36% van de respondenten zou het helemaal niet overwegen. 

Van de respondenten die aangeven de fiets als alternatief te overwegen, zijn de 

voorwaarden: 

■ Als het een elektrische fiets zou zijn (9%); 

■ Als de fiets veilig gestald kan worden (2%); 

■ Als de werkgever een fietsenplan zou hebben (6%); 

■ Als er een alternatief is om tijdens werktijd naar afspraken te gaan, bijvoorbeeld met 

een leenauto (6%); 

■ Als de fietsvoorzieningen op Papendorp verbeteren (2%). 

 

Openbaar vervoer 
Van de respondenten die aangeven met het openbaar vervoer te reizen (4,9% of 52 

personen) geeft het merendeel aan dit te doen vanwege het beperkte aantal 

parkeerplaatsen op Papendorp. De OV-reizigers lopen in 92% van de gevallen vanaf de 

bushalte naar kantoor. Slechts 8% pakt de fiets. 

 

 
 

Figuur 3.18: Redenen om met OV te reizen 
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Fiets 
Van de respondenten die aangeven met de (elektrische) fiets of brommer te reizen 

(10,8% of 115 personen) geeft het grootste deel aan dit te doen omdat het de meest 

praktische oplossing is.  

 

 
 

Figuur 3.19: Redenen om met de fiets te reizen 
 

 

Zij parkeren voornamelijk in een fietsenstalling of –rek bij kantoor (92%) en geven de 

fietsvoorzieningen op Papendorp gemiddeld een 7,2. Op de vraag wat er beter zou 

kunnen aan de fietsvoorzieningen wordt geantwoord dat er meer openbare 

fietsparkeerplaatsen (22%) en meer fietsparkeerplaatsen bij de bedrijven (19%) moeten 

komen. Overdekte fietsstallingen wordt ook als positief gezien (15%). Tot slot noemen 

respondenten dat het volgende beter kan: 

■ Afstemming van de verkeerslichten; 

■ Faciliteiten voor fietsonderhoud; 

■ Locatie fietsparkeerplaatsen; 

■ Gescheiden fietspaden; 

■ Verbeteren fietsroutes.  
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Stellingen huidige en toekomstige situatie  
Het laatste deel van de enquête betrof een aantal stellingen over de huidige en 

toekomstige situatie op Papendorp. Respondenten gaven aan in hoeverre zij het eens 

zijn met deze stellingen. Onderstaand betreft percentages van de hele enquête. 
 

 
 

Figuur 3.20: Stellingen huidige situatie 
 

 

Uit figuur 3.20 blijkt dat een overgroot deel van de respondenten aangeeft dat er 

onvoldoende parkeerplaatsen op Papendorp zijn. In de enquête wordt veelvuldig 

aangehaald dat Papendorp over veel braakliggend en/of groen terrein beschikt waar met 

gemak meer parkeerplaatsen gerealiseerd kunnen worden. Respondenten zien liever 

voldoende parkeergelegenheid dan de groene uitstraling dat Papendorp nu heeft. 

 

Wat betreft het OV, de fiets en de voetgangersvoorzieningen zijn respondenten veel 

positiever. De negatieve beoordelingen van het OV komen voort uit ontevredenheid over 

de stiptheid van de bussen (komen vaak te laat of vallen uit) en dat de bussen niet in de 

avonduren rijden. Fietsers geven aan dat de infrastructuur zodanig is aangelegd dat dit 

ergernis opwekt vanuit zowel automobilisten als fietsers. Automobilisten gaan daardoor 

harder rijden, waardoor fietsers zich niet veilig voelen op wegen met een gemengd 

profiel. Bovendien zijn fietsroutes niet logisch aangelegd (met name bij oversteken).  

 

In figuur 3.21 zijn de stellingen weergegeven wat respondenten denken over de 

toekomstige situatie. 
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Figuur 3.21: Stellingen toekomstige situatie 
 
 

Opvallend in figuur 3.19 is dat weinig mensen de deelauto zien zitten, slechts 18%. Dit in 

tegenstelling tot zelfrijdende auto’s en meer openbaar vervoermogelijkheden. Fietsers 

zien wel potentie in meer oplaadpalen voor elektrische fietsen. Van de respondenten die 

met het openbaar vervoer reizen, geeft meer dan de helft aan dat meer openbaar 

vervoermogelijkheden kansrijk zijn voor Papendorp. 
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3.5.3 Algemene bevindingen 
Over het algemeen kan uit de online enquête worden geconcludeerd dat de 

parkeerproblematiek leeft onder de mensen. Het overgrote deel is gericht op reizen met 

de auto en vindt het belangrijk parkeervoorzieningen dicht bij het eigen bedrijf te 

hebben.  

 

Aantal parkeerplaatsen 
Kritische geluiden worden geuit ten aanzien van het aantal parkeerplaatsen. Het gros van 

de respondenten ziet graag meer parkeerplaatsen bij de bedrijven zelf, op de nog 

braakliggende terreinen (als tijdelijke oplossing), in nieuw te bouwen parkeergarages (al 

dan niet ondergronds), op plaatsen die nu groen zijn ingericht of door betere 

uitruil/uitwisselmogelijkheden van parkeercapaciteit door de bedrijven. Ook geeft men 

aan behoefte te hebben aan een dynamisch parkeerverwijssysteem om te zien waar er 

nog parkeerplaatsen beschikbaar zijn. 

 

P+R-terrein 
Ten aanzien van het P+R-terrein laten respondenten weten dat de aanrijroute niet logisch 

is en de oversteekmogelijkheid te wensen over laat (over het gras richting VvAA, geen 

zebrapad of verkeerslicht). De wandeltijd naar de bedrijven is voor veel respondenten te 

groot, zeker wanneer het slecht weer is. Bij evenementen staat het P+R-terrein snel vol 

en hebben werkers en bezoekers geen mogelijkheid meer elders te parkeren. Veel 

respondenten kiezen er dan voor de auto foutief te parkeren (langs de weg/op het gras) 

omdat ze geen andere mogelijkheden hebben. Veel respondenten laten ook weten het 

parkeertarief te hoog te vinden. Bij een full-time dienstverband lopen de kosten snel op, 

en niet alle werkgevers vergoeden dit. Mensen die op één dag meerdere keren gebruik 

maken van het P+R-terrein moeten ook meerdere keren betalen. 

 

Openbaar vervoer 
Veel respondenten geven aan het OV niet als acceptabel alternatief te zien voor de auto. 

De meesten krijgen dan een te lange reisafstand (wonen te ver weg/frequentie OV of 

overstaptijd niet handig). Verder geeft men aan dat in de avondperiode en dat de 

zomerregeling te weinig OV is. 

 

Sociale veiligheid 
Een opvallende uitkomst is dat de sociale veiligheid op Papendorp als te gebrekkig wordt 

ervaren. Vooral in de avonduren (wanneer het donker is) op het P+R-terrein, langs de 

sportvelden of op de fietspaden voelt men zich onveilig en zijn er incidenten geweest. 

 

Handhaving 
De actieve handhaving op foutparkeerders in het gebied wordt gehekeld. Respondenten 

geven aan geen andere keuze te hebben dan foutief te parkeren (langs de weg of op het 

gras) en krijgen vervolgens een bekeuring. Daarentegen wordt ook juist de wens 

uitgesproken dat meer gecontroleerd wordt op het parkeergedrag van mensen op de 

eigen terreinen. Er wordt veelvuldig scheef geparkeerd, waardoor de parkeerterreinen 

niet efficiënt kunnen worden benut. Dit is iets waarop bedrijven zelf kunnen controleren. 

 

Vertrekken van Papendorp 
Een redelijk aantal respondenten geeft aan te overwegen als bedrijf van Papendorp te 

vertrekken als de parkeervoorzieningen niet beter worden. Het gebrek aan voldoende 
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parkeervoorzieningen doet afbreuk aan de gastvrijheid en maakt Papendorp tot een 

minder aantrekkelijke vestigingsplaats.  

 

Positief 
Naast de overwegend heersende mening dat er meer parkeervoorzieningen moeten 

komen, is er een kleine schare die de huidige situatie positief beoordeeld. Zij zien het 

gebrek aan parkeerplaatsen als een stimulans om thuis te werken of om met de fiets of 

het openbaar vervoer te reizen en zo een bijdrage te kunnen leveren aan het milieu. 
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3.6 Resultaten straatenquête 

In bijlage 4 is de vragenlijst opgenomen. Voorliggende resultaten geven – in combinatie 

met de resultaten uit de online enquête – antwoord op onderzoeksvraag 4: ‘Wat is de 
ervaring van gebruikers ten aanzien van de huidige parkeervoorzieningen en waar zien 
zij mogelijkheden voor de toekomst?’ 
 

3.6.1 Aantal respondenten 
In totaal zijn 103 mensen op straat gevraagd naar hun mening over de 

parkeervoorzieningen op Papendorp. Om een zo divers mogelijk publiek te spreken zijn 

op meerdere locaties mensen aangesproken. In tabel 3.6 is opgenomen welke locaties 

zijn gebruikt en hoeveel mensen daarbij zijn geënquêteerd.  

 

Locatie Aantal respondenten 

De Steiger 18 

Domus Medica 7 

Niet bekend 6 

P+R 58 

WTC 14 

Eindtotaal 103 

 

Tabel 3.6: Aantal respondenten straatenquête 
 

 

3.6.2 Resultaten 
Het merendeel van de ondervraagden betrof werknemers van bedrijven op Papendorp 

en de auto was ook in dit geval het meest gebruikte vervoermiddel. De bezoekers gaven 

aan allemaal met de auto te zijn gekomen, de in totaal 7% mensen die aangaven met 

een ander vervoersmiddel dan de auto te hebben gereisd, waren allen werkers. 

 

  
 

Figuur 3.22 Redenen bezoek   Figuur 3.23: Modal split 
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In figuur 3.24 is weergegeven welke dagen volgens respondenten lastiger zijn om een 

parkeerplaats te vinden. Hieruit blijkt hetzelfde patroon als bij de online enquête. 

Dinsdag en donderdag zijn het moeilijkst, waarbij de donderdag nog iets hoger scoort. 

Daarnaast is ook de maandag een lastige dag. Een kwart van de respondenten geeft juist 

aan nooit moeite te hebben met het vinden van een parkeerplaats. Het kan hier echter 

ook gaan om mensen die een eigen parkeerplaats hebben of die er één kunnen 

reserveren. 

 

 
 

Figuur 3.24: Lastige dagen om een parkeerplaats te vinden 
 

 

Hetzelfde geldt voor de tijdstippen gedurende de dag. Net als in de online enquête 

gaven mensen bij de straatenquête aan dat de parkeerdruk met name in de ochtendspits 

(tussen 08.00 en 10.00 uur) wordt ervaren.  

 

 
 

Figuur 3.25: Lastige tijdstippen om een parkeerplaats te vinden  
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Stellingen huidige en toekomstige situatie  
Het laatste deel van de enquête werd gebruikt voor dezelfde stellingen als in de online 

enquête. 

 
 

Figuur 3.26: Stellingen huidige situatie 
 

Ruim de helft zegt het aantal parkeerplaatsen bij de bedrijven onvoldoende te vinden. 

Ten aanzien van de openbare parkeerplaatsen zijn de meningen meer verdeeld. Een iets 

groter deel geeft aan dat ook de openbare parkeerplaatsen in onvoldoende mate 

aanwezig zijn, terwijl een deel juist aangeeft het aantal parkeerplaatsen wel goed te 

vinden. Dit geeft een tegenstrijdig beeld, maar kan worden verklaard doordat het P+R-

terrein door velen beschouwd wordt als een prima openbare parkeervoorziening. De 

meeste respondenten van de straatenquête zijn immers aangesproken op het P+R-

terrein en zullen dus net hun auto geparkeerd hebben. Ten aanzien van de fiets- en 

openbaar vervoervoorzieningen hebben veel respondenten geen mening. Dat kan liggen 

in het feit dat zij ook met de auto zijn gekomen en de fiets- en openbaar 

vervoervoorzieningen niet kennen. Van de respondenten die hierover wel uitspraak 

doen, zijn de meesten tevreden. 

 

 
 

Figuur 3.27: Stellingen toekomstige situatie 
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Voor de toekomst zien respondenten van de straatenquête kansen voor extra 

oplaadpunten voor elektrische fietsen en auto’s. Deelauto’s lijken eveneens niet de 

voorkeur te hebben. De meningen over zelfrijdende auto’s ligt hier erg verdeeld. 

Ongeveer een gelijk aantal is het volledig eens dan wel volledig oneens ten aanzien van 

zelfrijdend vervoer. 

 

3.6.3 Wijkagent 
Om de resultaten van de druk- en motiefmeting en de beide enquêtes te staven is in het 

kader van dit onderzoek contact opgenomen met de wijkagent van Papendorp, de heer 

E. Schep. Hij kent door zijn functie het gebied goed, heeft contact met de bedrijven en 

fungeert daarmee als de ogen en oren van Papendorp.  

 

De gemeten en ondervonden parkeerdruk op Papendorp werd door hem onderschreven. 

Hij ziet dat het gebied druk is en dat er veel geparkeerd wordt op plekken die daarvoor 

niet bedoeld zijn. In het specifiek werd hier de Tirionlaan genoemd. Van de bedrijven 

weet hij dat er werkgevers zijn die hun personeel op verder gelegen plekken laat 

parkeren zodat overdag ruimte is voor bezoekers. Om hoeveel werkgevers dit gaat is niet 

bekend, maar dit betekent dat de parkeerdruk in het gebied mogelijk hoger ligt dan is 

gemeten bij de drukmeting. Ook het gebrek aan openbare parkeerplaatsen bij brasserie 

De Steiger werd door hem aangestipt. Met het oog op dat in de toekomst nog een 

horecavoorziening op Papendorp komt, ziet hij dat het belang van die openbare 

parkeerplaatsen alleen maar verder toeneemt. Het scheefparkeren op eigen terreinen, 

waardoor parkeerterreinen niet efficiënt worden benut, is ook iets wat hij regelmatig 

waarneemt.  

 

Wanneer gesproken wordt over de toekomst en oplossingsrichtingen, wordt het plan van 

een parkeertoren in Papendorp Noord ter hoogte van de fly-over genoemd. Dit plan is 

enkele jaren geleden geschrapt, omdat de locatie dan nog steeds te ver van de 

bedrijvigheid op Papendorp is gelegen. Het industrieterrein Lage Weide wordt als 

voorbeeld genoemd. Daar is getest met het inzetten van elektrische deelfietsen. 

Personeel kon de fietsen gebruiken voor zakelijke afspraken, maar ook voor woon-

werkverkeer. Dit zijn ideeën die meegenomen worden bij de inventarisatie voor 

alternatieve mobiliteit op Papendorp.  
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4.1 Aanpak 

De parkeervraag wordt berekend door de omvang van elke functie te vermenigvuldigen 

met de bijbehorende parkeernorm (het aantal benodigde parkeerplaatsen per functie-

eenheid, bijvoorbeeld per vierkante meter bvo).  

 

Niet elke functie genereert echter op alle 

momenten van de week een even grote 

parkeervraag. Door toepassing van 

aanwezigheidspercentages (conform het 

gemeentelijke parkeerbeleid) wordt 

rekening gehouden met dit effect. Tevens 

kunnen de parkeerplaatsen door verschil-

lende parkeerders gebruikt worden 

(dubbelgebruik). Ook hiermee wordt met 

behulp van de aanwezigheidspercentages 

rekening gehouden. In figuur 4.1 is de 

berekening van de parkeervraag 

geschematiseerd. Wanneer de berekende 

parkeervraag tegenover de beschikbare 

parkeercapaciteit gezet wordt, ontstaat 

de parkeerbalans.  

 

4.1.1 Scenario’s 
Het bedrijventerrein Papendorp is anno 

2017 nog niet volledig in gebruik. Circa 

80.000 m² bvo gerealiseerd vastgoed is 

nog niet verhuurd (23% leegstand) en er kan nog ongeveer 120.000 m² bvo aan 

programma worden toegevoegd. Het berekenen van de parkeervraag van Papendorp aan 

de hand van gemeentelijke parkeernormen gebeurt daarom voor drie scenario’s:  

■ scenario 1: huidige situatie met constante leegstand (23%) 

■ scenario 2: huidige situatie zonder leegstand 

■ scenario 3: realisatie volledig programma Papendorp 

4  
 
Fase 2: inzicht in de 
in de toekomst 
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Figuur 4.1: Berekening parkeervraag 



 

www.goudappel.nl Parkeeronderzoek Papendorp 33 

 

4.1.2 Functies 
Voor de drie scenario’s geldt steeds een ander programma. In de basis blijven de functies 

hetzelfde, alleen wordt de omvang van enkele functies groter. In tabel 4.1 is het 

programma voor elk scenario gegeven.  

 

Categorie   Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 

Kantoren Rest Papendorp 256.365 m² 345.505 m² 462.201 m² 

Congrescentra 

  

Domus Medica 16.000 m² 16.000 m² 16.000 m² 

Schola Medica 18.459 m² 18.459 m² 18.459 m² 

Horeca De Steiger 140 m² 140 m² 140 m² 

Toekomstige voorziening 0 m²  0 m² 1.500 m² 

Hotels 

  

Hotel Holiday Inn 118 kamers 118 kamers 118 kamers 

Hotel kavel T7/T8 0 0 68 kamers 

KDV’s 

  

KDV Saartje 300 m² 300 m² 300 m² 

KDV Het Speeldorp 300 m² 300 m² 300 m² 

Overig 

  

  

Terrein RWS 4.700 m² 4.700 m² 4.700 m² 

Sportpark Papendorp 2,6 ha 2,6 ha 2,6 ha 

Tuindersvereniging 156 tuinen 156 tuinen 156 tuinen 

 

Tabel 4.1: Programma Papendorp voor drie scenario’s 
 
 
Toelichting op de tabel: 

■ Het aantal vierkante meter kantoren is gebaseerd op het kaveloverzicht van Project 

Leidsche Rijn, d.d. 16-12-2016; 

■ Een aantal bestaande functies op Papendorp (de congrescentra, hotels en 

kinderdagverblijf) kennen een andere parkeerbehoefte/parkeernorm. Daarom zijn 

deze functies apart opgenomen in de parkeerbalans. Het aantal vierkante meter bvo 

dat gekoppeld is aan deze functies2 is in mindering gebracht op de totale hoeveelheid 

m² kantoren, om verdubbeling in de berekening van de parkeerbehoefte te 

voorkomen; 

■ Het aantal kamers van het nog te ontwikkelen hotel (kavel T7/T8, 4.000 m²) is 

berekend aan de hand van de verhouding van het Holiday Inn hotel (7.000 m² en 118 

kamers). 

■ De oppervlakten van de kinderdagverblijven is gebaseerd op de gegevens uit de BAG-

viewer; 

■ Het RWS-terrein is niet meegenomen in het kaveloverzicht van Project Leidsche Rijn, 

maar maakt wel deel uit van het onderzoeksgebied. De oppervlakte van deze 

gebouwen is gebaseerd op de gegevens uit de BAG-viewer; 
 

4.1.3 Gemeentelijk parkeerbeleid 
Op 28 maart 2013 heeft de gemeenteraad van Utrecht de Nota Stallen en Parkeren 

vastgesteld. Hierin is het parkeerbeleid verwoord. De manier waarop de benodigde 

parkeercapaciteit voor een functie wordt bepaald, is binnen dit beleid in de gelijktijdig 

vastgestelde uitwerkingsnota ‘Parkeernormen Fiets en Auto’ beschreven.  

 

                                                           
2 Zoals vermeld in de excel ‘erfpachters en huurders tbv Edwin van Rheenen’.  
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Parkeernormen 
De gemeente hanteert een gebiedsindeling bij het bepalen van de parkeernormering. 

Voor gebieden die goed bereikbaar zijn met openbaar vervoer en fiets, een hoge mate 

van functiemenging en een intensief gebruik van de openbare ruimte hebben, gelden de 

laagste parkeernormen. Het bedrijventerrein Papendorp is gelegen in ‘zone C2 – overig 

(buiten)gebied’. Dit is de minst stedelijke zone en kent de hoogste parkeernormen. Deze 

zone komt overeen met de CROW3 parkeerkencijfers voor ‘rest bebouwde kom’. In tabel 

4.2 zijn de door de gemeente gehanteerde parkeernormen weergegeven voor alle 

functies die nu en in de toekomst op Papendorp voorkomen. 

 

Functie Papendorp Functie gemeentebeleid Parkeernorm Eenheid 

  Min. Max.  

Kantoren Kantoor 0,9 1,9 100 m² bvo 

Kantoren - RWS Kantoor 0,9 1,9 100 m² bvo 

Congres- en 

vergadercentra 

Evenementenhal/beursgebouw/ 

congresgebouw 

5,0 7,0 100 m² bvo 

Horeca Bar/café/cafetaria 5,0 7,0 100 m² bvo 

Hotels Hotel  3,6 7,3 10 kamers 

Kinderopvang Kinderdagverblijf 1,0 1,2 100 m² bvo 

Sportvelden Sportveld (buiten) 13,0 27,0 ha. netto terrein 

Tuincomplex Volkstuin* 1,3 1,6 10 tuinen 

* Voor het tuincomplex ATV De Hoge Weide is aangesloten bij de parkeerkencijfers uit CROW 

publicatie 317 aangezien het gemeentelijk beleid geen passende norm voor deze functie kent. 

 
Tabel 4.2: Gehanteerde parkeernormen 
 

 

In tabel 4.2 is de bandbreedte van elke parkeernorm opgenomen. De keuze binnen de 

bandbreedte is afhankelijk van onder andere het karakter van de locatie. Papendorp is 

een kantorenlocatie is dat primair is gericht op bereikbaarheid met de auto. Veel 

gevestigde bedrijven zijn actief in de dienstensector een kennen een groot aandeel 

leaseauto-gebruikers. De congres- en vergadercentra ontvangen klanten uit het hele land 

en zij komen in grote getalen met de auto. Hierom ligt het voor de hand om de 

maximum parkeernormen te hanteren. 

 

Er is geen parkeerbehoefte van de kiss-and-ride voor het kinderdagverblijf berekend, 

omdat de 11 parkeerplaatsen die hiervoor beschikbaar zijn, ook niet zijn meegenomen in 

dit onderzoek.  

 

CROW kencijfers 
Voor de meeste functies zijn geen verschillen tussen de CROW kencijfers en de 

gemeentelijke parkeernormen, met uitzondering van de kantoren en de congres- en 

vergadercentra. CROW maakt bij kantoren onderscheid naar commerciële dienstverlening 

of kantoren met en zonder baliefunctie. Gelet op de aanwezige functies op Papendorp 

zijn de meeste kantoren zonder baliefunctie. Hiervoor geldt een kencijfer van 1,4 

parkeerplaats per 100 m². Commerciële dienstverlening heeft een kencijfer van 1,9 

parkeerplaats per 100 m², gelijk aan de norm van de gemeente. Ten aanzien van 

                                                           
3 CROW publicatie 317 
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congresfuncties geeft CROW als richtlijn 10,0 parkeerplaatsen per 100 m², met de 

opmerking dat bij deze functie een forse marge in acht moet worden genomen. Deze 

functie is namelijk erg breed en omvat bijvoorbeeld ook landelijke evenementenhallen 

als de RAI, Jaarbeurs of Ziggo Dome. Dit zijn functies met een hogere parkeervraag dan 

de functies die op Papendorp zijn gevestigd. De gemeentelijke norm van 7,0 

parkeerplaats per 100 m² voor congresfuncties lijkt daarom reëler.  

 

Parkeernorm op basis van parkeerdrukmeting 
Aan de hand van de resultaten uit de parkeerdrukmeting kan ook worden herleid wat de 

feitelijke parkeernorm is. Uit hoofdstuk 3 bleek dat op het maatgevende moment 5.657 

parkeerplaatsen in gebruik waren. Het totaal verhuurde programma omvat 298.424 m² 

(totaal gerealiseerde programma minus leegstand van 23%). Dit komt neer op een 

gemiddelde parkeernorm van 1,89 parkeerplaats/100 m² bvo. Dit is ongeveer hetzelfde 

als de maximumparkeernorm voor kantoren.   

 

Aanwezigheidspercentages 
De parkeervraag is niet op elk moment van de week even groot. Met behulp van 

aanwezigheidspercentages wordt hiermee rekening gehouden, evenals met de 

mogelijkheid tot dubbelgebruik van de parkeerplaatsen. Dit zal, gelet op het feit dat de 

meeste bedrijven parkeren op eigen terrein hebben, beperkt zijn. In tabel 4.3 zijn de 

gehanteerde aanwezigheidspercentages weergegeven. 

  
werkdag

ochtend 

werkdag

middag 

werkdag

avond 

koop-

avond 

werkdag

nacht 

zaterdag

middag 

zaterdag

avond 

zondag

middag 

kantoor 100% 100% 5% 5% 0% 0% 0% 0% 

congresgebouw 100% 100% 5% 5% 0% 0% 0% 0% 

Horeca 30% 40% 90% 85% 0% 75% 100% 45% 

hotel 3* 50% 60% 100% 100% 100% 60% 75% 30% 

kinderdagverblijf 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

sportveld 25% 25% 50% 50% 0% 100% 25% 100% 

tuincomplex 20% 40% 10% 10% 0% 100% 20% 100% 

* De aanwezigheidsmomenten voor het kiss and ride gedeelte zijn een aanname. Alle kinderen 

worden ’s ochtends gebracht. Het haalmoment is verdeeld; de helft wordt ’s middags (voor 18.00 

uur) gehaald, de andere helft ’s avonds.  

 

Tabel 4.3: Gehanteerde aanwezigheidspercentages 
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4.1.4 Uitgangspunten parkeerbalans 
In navolgende paragrafen is voor elk scenario een parkeerbalans opgesteld. Dit geeft 

antwoord op onderzoeksvraag 5: Wat is de toekomstige parkeervraag, op basis van drie 
scenario’s?’ Bij het opstellen van de parkeerbalansen is de volgende redenering gebruikt: 
■ Het parkeeraanbod is afgeleid uit de in de parkeerdrukmeting bepaalde 

parkeercapaciteit. 

■ Op basis van het functieprogramma en de bijbehorende gemeentelijke parkeer-

normen is het totale aantal parkeerplaatsen berekend dat ongewogen4 noodzakelijk 

zou zijn voor de ontwikkeling. 

■ Van het aantal ongewogen parkeerplaatsen is vervolgens aan de hand van aanwezig-

heidspercentages het hoogste gelijktijdig benodigde aantal parkeerplaatsen bepaald. 

■ Het hoogste gelijktijdig benodigde aantal parkeerplaatsen, ook wel het maatgevend 

moment genoemd, wordt vervolgens afgezet tegen het geplande parkeeraanbod. Een 

positieve uitkomst betekent dat het geplande parkeeraanbod voldoende is om de 

parkeervraag op te vangen. Een negatieve uitkomst betekent dat te weinig 

parkeerplaatsen zijn gepland om het gelijktijdig benodigde aantal parkeerplaatsen op 

te vangen. 

■ De parkeerbalans gaat uit van een optimale verdeling van de parkeerbehoefte. In het 

geval van Papendorp is dat niet mogelijk, omdat 92% van de parkeerplaatsen op 

eigen terrein is gelegen. Deze parkeerplaatsen zijn niet beschikbaar voor gebruik door 

derden. In werkelijkheid is het parkeertekort dus groter als de parkeerbalansen in de 

drie scenario’s laten zien. 

 
  

                                                           
4 Ongewogen betekent dat geen rekening is gehouden met aanwezigheidspercentages. 
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4.2 Scenario 1: parkeerbalans huidige situatie met leegstand 

In dit scenario is de parkeerbehoefte berekend van alle op het moment van meten 

verhuurde vierkante meters. Leegstaande kantoren genereren immers geen 

parkeerbehoefte en derhalve zijn deze vierkante meters kantoor niet meegenomen met 

het berekenen van de parkeerbehoefte.  

 

In figuur 4.2 de parkeerbalans weergegeven. In bijlage 6 is tevens de tabel van de 

parkeerbalans opgenomen. De parkeerbehoefte, die in de figuur is uitgedrukt in 

kolommen, is opgebouwd uit diverse functies. De categorie ‘overige functies’ is 

opgebouwd uit de functies kantoren Rijkswaterstaat, horeca, hotels, kinderopvang, 

sportvelden en het tuincomplex. Deze functies zijn samengevoegd ten behoeve van de 

leesbaarheid van de tabel. Daarnaast zijn er nog twee lijnen: 

■ Parkeeraanbod: geeft de totale parkeercapaciteit van Papendorp weer.  

■ Bezettingsgraad: geeft de grens van de maximaal wenselijke bezettingsgraad weer. 

Dit betreft 85% van de totale parkeercapaciteit. Wanneer deze grens wordt 

overschreden, is de parkeerdruk hoog en neemt het zoekverkeer toe.  

 

 
 

Figuur 4.2: Parkeerbalans Papendorp scenario 1 
 

 

De parkeersituatie voor de huidige situatie is, met een leegstand van 23%, al in 

onbalans. Het maatgevende moment is op de werkdagmiddag. Dan is de bezettingsgraad 

92% en dat is ruim over de maximaal wenselijke bezettingsgraad. Te zien is dat de 

parkeerdruk voornamelijk wordt veroorzaakt door de kantoren, maar dat de congres- en 

vergadercentra ook groot aandeel hebben.   

 

De werkdagmiddag en werkdagochtend liggen erg dicht bij elkaar wat betreft 

parkeerdruk. In de avonduren en het weekend is er sprake van een flinke restcapaciteit. 

Dit is een logisch gevolg van het karakter van Papendorp als werklocatie.  
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4.3 Scenario 2: parkeerbalans huidige situatie zonder leegstand 

Het tweede scenario verschilt van de eerste in de zin dat in deze situatie geen leegstand 

van kantoren is. Alle tot nu toe gerealiseerde kantoren zijn dan in gebruik en genereren 

een parkeerbehoefte.  

 

In figuur 4.3 is de parkeerbalans gepresenteerd. In bijlage 6 is tevens de tabel van de 

parkeerbalans opgenomen. 

 

 
 

Figuur 4.3: Parkeerbalans Papendorp scenario 2 
 

 

Uit de parkeerbalans blijkt dat wanneer alle op dit moment gerealiseerde kantoren op 

Papendorp verhuurd zouden zijn, de parkeerbehoefte groter is dan het aantal 

parkeerplaatsen dat op Papendorp aanwezig is. De parkeercapaciteit is in dit scenario 

onveranderd ten opzichte van de huidige situatie (scenario 1), want er is alleen sprake 

van verhuur van bestaande kantoren. Het P+R-terrein is in dit scenario gebleven, er is 

dus nog geen rekening gehouden met het verdwijnen van 500 parkeerplaatsen van het 

P+R-terrein.  

 

Uitgaande van bovenstaand overzicht laat het maatgevende moment, de 

werkdagmiddag, een bezettingsgraad zien van 113%. De kantoorfuncties an sich nemen 

in dit scenario bijna alle parkeercapaciteit tot aan de maximaal wenselijke 

bezettingsgraad, voor eigen rekening. Er is, gerekend vanaf de grens van 85%, een 

feitelijk tekort van 1022 parkeerplaatsen (absolute verschil tussen 113% en 85%). 
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4.4 Scenario 3: parkeervraag volledig programma 

In scenario 3 is er geen sprake van leegstand en is het volledige programma 

gerealiseerd. In concrete getallen betekent dat er dan nog circa 120.000 m² bvo aan 

kantoorruimte is bijgebouwd. De nieuw gebouwde kantoren moeten voldoen aan het 

parkeerbeleid en voorzien in voldoende ruimte voor parkeren. Dat houdt in dat zij 

parkeercapaciteit toevoegen conform de gemeentelijke parkeernormen. De toevoeging 

in parkeercapaciteit is in dit scenario meegenomen. De nieuwe parkeercapaciteit is 10.511 

parkeerplaatsen. 

 

In figuur 4.4 is de parkeerbalans gepresenteerd. In bijlage 6 is tevens de tabel van de 

parkeerbalans opgenomen. 

 

 
 

Figuur 4.4: Parkeerbalans Papendorp scenario 3 
 

 

Uit figuur 4.4 blijkt dat scenario 3 nog steeds een flink tekort laat zien. Zowel de 

maximaal wenselijke bezettingsgraad als de totale parkeercapaciteit worden ruim 

overschreden. Er is op het maatgevend moment, de werkdagmiddag, een feitelijk tekort 

van 938 parkeerplaatsen. Dit tekort is niet het gevolg van de uitbreiding van het 

programma (de nieuwe kantoren hebben immers voldoende nieuwe parkeercapaciteit 

toegevoegd om de parkeerbehoefte van het eigen programma op te vangen), maar 

komt voort uit het feit dat voor de bestaande bedrijven niet voldoende 

parkeergelegenheid bestaat. 
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4.5 Vergelijking oorspronkelijke en huidige parkeernormen 

Alle scenario’s laten zien dat volgens de huidige parkeernormen te weinig 

parkeercapaciteit op Papendorp aanwezig is. Dat maakt het interessant te kijken welke 

parkeernomen zijn gebruikt bij het ontwerp van Papendorp. 

 

Het in 1998 vastgestelde Stedenbouwkundig Programma van Eisen Papendorp legde de 

basis voor het parkeren op Papendorp. Het belangrijkste uitgangspunt in de visie was dat 

parkeren uit het zicht zou worden opgelost. Voor parkeeroplossingen werden twee 

principes onderscheden: 

■ op eigen kavel parkeren, of 

■ geconcentreerd in een (centrale) parkeervoorziening. 

 

Er werden gedifferentieerde parkeernormen toegepast, afhankelijk van de situering van 

het bedrijf of kantoor ten opzichte van de HOV-stations. Er werd gestreefd naar een zo 

hoog mogelijke concentratie werknemers rondom deze HOV-stations. In figuur 4.5 is een 

afbeelding uit het oorspronkelijk Stedenbouwkundig Programma opgenomen welke de 

differentiatie in parkeernormen laat zien. Parkeernormen werden destijds uitgedrukt in 

het aantal vierkante meters bvo per parkeerplaats.  

 

 
 
Figuur 4.5: Differentiatie in parkeernormen op Papendorp uit 1998 
 

 

Daarnaast hanteerde het SPVE parkeernormen voor bijzondere functies, zoals hotels, 

congrescentra en kinderdagverblijven. In tabel 4.4 zijn de oorspronkelijke parkeernormen 

uit het SPVE vergeleken met de parkeernormen uit de Nota Parkeernormen fiets en auto. 
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Functie Gebied Aantal parkeerplaatsen per 100 m² bvo 

  1998 2017 

Kantoor Gebiedstype 1 1,00 0,9 - 1,9 

 Gebiedstype 2 0,80 0,9 - 1,9 

 Gebiedstype 3 1,43 0,9 - 1,9 

 Gebiedstype 4 1,00 0,9 - 1,9 

Bedrijf Gebiedstype 1 1,11 (kantoor) en 0,56 (hal) 1,6 - 2,1 

 Gebiedstype 2 1,00 (kantoor) en 0,50 (hal) 1,6 - 2,1 

 Gebiedstype 3 1,43 (kantoor) en 0,72 (hal) 1,6 - 2,1 

 Gebiedstype 4 1,11 (kantoor) en 0,56 (hal) 1,6 - 2,1 

Vergadercentra  5,00 – 6,00  5,0 - 7,0 

Kinderdagverblijf  0,25 1,0 - 1,2 

 

Tabel 4.4: Vergelijke oude en huidige parkeernormen voor Papendorp 
 

 

In tabel 4.4 is te zien dat de oude parkeernormen dicht bij de huidige minimale 

parkeernormen liggen. In deze rapportage worden de maximum normen geadviseerd 

vanwege het type bedrijven (dienstverlenend en hoog aandeel leaseauto’s) en ligging 

van Papendorp. Het parkeerkencijfer dat uit de parkeerdrukmeting bleek was 1,89 

parkeerplaats per 100 m² bvo, dicht bij de maximumnorm anno 2017. In de praktijk wordt 

Papendorp geprezen en gepromoot vanwege de uitstekende ligging ten opzichte van de 

snelwegen A2 en A12. Dat Papendorp primair een autolocatie is, bleek ook uit de 

enquête, waarbij 84% van de respondenten aangaf de auto als hoofdvervoersmiddel te 

gebruiken om van een naar Papendorp te reizen. In het SPVE is destijds uitgegaan van 

een andere verhouding:  

■ 59% auto; 

■ 18% openbaar vervoer; 

■ 23% fiets/overig. 

 

De verwachting van een lager aandeel autogebruikers kan verklaren waarom de 

parkeernormen destijds lager lagen dan nu wordt geadviseerd. Dat biedt ook een 

verklaring waarom men nu een hoge parkeerdruk ervaart op Papendorp. 

 

Het in de toekomst gaan hanteren van hogere parkeernormen heeft echter wel tot 

gevolg dat er geen sprake is van een level playing field. Wanneer nu nieuwe gebouwen 

worden ontwikkeld, worden deze aan hogere parkeernormen gehouden, wat tot gevolg 

heeft dat de ontwikkeling van deze gebouwen duurder uit zal vallen.   
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In voorliggend hoofdstuk is verkend waar nieuwe parkeervoorzieningen kunnen worden 

gerealiseerd. Dit geeft antwoord op onderzoeksvraag 6: ‘Welke locaties zijn geschikt voor 
nieuwe parkeervoorzieningen?’  
 

Enerzijds kan deze vraag worden opgevat als het fysiek realiseren van nieuwe 

parkeervoorzieningen, anderzijds kan ook gekeken worden naar in de omgeving al 

bestaande en eventueel onderbenutte parkeervoorzieningen. Dit onderscheid is in 

navolgende paragrafen toegepast.  

 

 
5.1 Nieuwe parkeervoorzieningen op Papendorp 

Bij het aanwijzen van potentiele nieuwe locaties voor parkeervoorzieningen zijn de 

volgende uitgangspunten in ogenschouw genomen. 

 

Papendorp: groen en hoogwaardig bedrijventerrein 
Bedrijventerrein Papendorp is een hoogwaardig bedrijventerrein waarbij veel aandacht is 

uitgegaan naar de groene en ruimtelijke uitstraling van het gebied. Er is een 

vierseizoenentuin en er zijn diverse looproutes aangelegd voor korte wandelingen. Het 

realiseren van nieuwe parkeervoorzieningen dient dan ook geen afbreuk te doen aan de 

beoogde uitstraling van het bedrijvenpark.  

 

Loopafstanden mogen niet te groot zijn 
Het P+R-terrein Papendorp gaat op termijn verdwijnen als gevolg van de ontwikkeling 

Leeuwensteyn zuid. Dit is juist het moment om de parkeersituatie op Papendorp meer in 

lijn te brengen met de parkeerbehoefte. Zoals in de enquêtes veelvuldig naar voren 

kwam blijkt één geconcentreerde parkeervoorziening niet goed te werken. Het kost te 

veel tijd om heen en weer te lopen, is niet efficiënt voor mensen die meerdere (externe) 

afspraken op een dag hebben, onderhevig aan de weersomstandigheden en zeker 

wanneer het donker is, gaf men aan zich onprettig te voelen. Het verspreiden van de 

parkeervoorzieningen is dus de boodschap.  

 

5  
 
Fase 3: 
inventarisatie 
nieuwe parkeer-
voorzieningen 
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Snel handelen: op korte termijn al nieuwe parkeerplaatsen toevoegen 
Met het realiseren van nieuwe parkeervoorzieningen moet niet te laat worden 

begonnen. Nu al is de parkeerdruk te hoog. Het toevoegen van extra parkeercapaciteit is 

zeer gewenst op korte termijn. Bij korte termijn oplossingen kan bijvoorbeeld worden 

gedacht aan tijdelijke parkeervoorzieningen. Wordt gewacht tot of na het P+R-terrein is 

verdwenen met het aanleggen van extra parkeervoorzieningen, zal dat ten nadele 

werken voor het imago en de concurrentiepositie van Papendorp.  

 

Nieuwe parkeerplaatsen: flexibel en deelbaar 
Op Papendorp is maar liefst 92% van de parkeervoorzieningen op eigen terrein. Dit heeft 

zowel voor- als nadelen. Voordeel is dat het de aangelegenheid is van bedrijven om hun 

parkeren goed te regelen. Nadeel is dat de aanwezige parkeercapaciteit niet efficiënt kan 

worden ingezet. Terwijl huurders kunnen wisselen (en daarmee ook de 

parkeerbehoefte), zijn de eens gerealiseerde parkeervoorzieningen stabiel. Daarnaast 

zijn bedrijven voorzichtig bij het verhuren van parkeerrechten. Zij willen immers ook 

voldoende parkeergelegenheid voor eigen gebruik behouden. Als gevolg hiervan zal 

altijd een bepaalde ‘overcapaciteit’ moeten zijn om dit effect op te vangen. Voor nieuwe 

locaties zal moeten gelden dat deze flexibel kunnen worden ingezet en voor iedereen te 

gebruiken zijn (deelbaar). Dat zorgt voor een meer efficiënt gebruik van de aanwezige 

parkeercapaciteit.  

 

5.1.2 Nieuwe locaties  
Bij de zoektocht naar nieuwe locaties gaat het dus om verspreide parkeervoorzieningen. 

Niet één centrale parkeervoorziening voor heel Papendorp, maar kleine stukjes 

toevoegingen naast of op bestaande parkeervoorzieningen en vlakbij de bedrijven. Het 

toevoegen van parkeerplaatsen op eigen terrein is een aangelegenheid van de bedrijven 

zelf en kan op eigen initiatief – in overleg met de gemeente – worden opgepakt. 

 

Er ligt een goede kans bij de nog niet ontwikkelde kavels. Door het eerder gehanteerde 

uitgangspunt om parkeren op eigen terrein te hanteren wordt geadviseerd hierop door te 

gaan, zodat een uniform systeem blijft bestaan. Het feit dat parkeren op eigen terrein is 

geregeld, hoeft echter niet te zeggen dat deze parkeervoorziening exclusief te gebruiken 

is door het daarbij behorende kantoor. Parkeervoorzieningen delen is het motto. Dit 

principe werd door het SPVE uit 1998 immers ook voorgeschreven. Hiertoe kan worden 

verplicht in bijvoorbeeld de anterieure overeenkomst. 

 

Voor horecagelegenheid De Steiger is het echter van belang een openbare 

parkeervoorziening te hebben. De functie is namelijk niet alleen een lunchplek voor 

werkers, maar fungeert als ontmoetingsplek waar mensen van buitenaf ook naar toe 

komen. Tegenover de horecagelegenheid komt daarom een semi-openbaar 

parkeerterrein. Deze mag alleen gebruikt worden door bezoekers van de Steiger. Om dit 

te handhaven wordt het terrein afgesloten met een slagboom en kunnen bezoekers 

gebruik maken van het terrein door gebruik van muntjes. De toekomstige 

horecavoorziening die in op Papendorp wordt ontwikkeld zal een vergelijkbare 

parkeeroplossing moeten krijgen om te zorgen dat bezoekers hier kunnen komen. 

 

In onderstaand overzicht worden enkele voorstellen gedaan om parkeervoorzieningen op 

eigen terrein uit te breiden. Bereidheid vanuit de eigenaren is om extra 

parkeervoorzieningen te realiseren is in deze uiteraard van belang. Voor deze fase is daar 
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nog geen rekening gehouden, maar is vanuit de resultaten van de enquête en de 

drukmeting afgewogen waar extra parkeervoorzieningen gewenst zouden zijn.  

 

 
 

 

Parkeergebouw naast Domus Medica 

Naast het bestaande parkeerterrein van 

Domus Medica is nog een stuk grasland. Dit 

wordt niet specifiek gebruikt voor natuur- of 

recreatieve doeleinden. Door het volledige 

perceel te benutten en het toevoegen van 

meerdere lagen kan de parkeercapaciteit 

enorm worden uitgebreid. Het 

bestemmingsplan biedt hiertoe ruimte met 

een maximale bouwhoogte van 32 meter. 

Extra parkeergelegenheid komt ook ten goede 

aan de opvang van bezoekers bij 

evenementen en congressen die regelmatig 

bij Domus Medica worden georganiseerd. Het 

gaat om ca. 240 parkeerplaatsen per laag. Het 

parkeerdek kan een groene uitstraling worden 

gegeven. Een referentie hierbij is bijvoorbeeld 

het nieuwe te bouwen transferium 

Willemspoort in ’s Hertogenbosch. Bron 

afbeelding: https://shertogenbosch.d66.nl. 

 

 

Secoya 

Op het Secoya terrein, naast gebouw A ligt 

een parkeerterrein dat een hoge parkeerdruk 

kent. Hier lopen reeds plannen de 

parkeercapaciteit uit te breiden met niet-

openbare parkeerplaatsen. Het gaat hier om 

circa 45 parkeerplaatsen per laag. 

 

 

Hondiuslaan 40 

Langs de Hondiuslaan wordt op de weg 

geparkeerd. Het pand naast Hondiuslaan 40 

staat leeg, waarmee het aannemelijk is dat de 

parkeerbehoefte van de Hondiuslaan 40 

groter is dan de capaciteit. Mogelijkheid is om 

het haaksparkeren iets uit te breiden. Dit zijn 

slechts een paar parkeerplaatsen. Er is ook 

nog capaciteit in de parkeergarage onder het 

kinderdagverblijf.  

 

Voor de toekomst biedt de leegstaande kavel 

kans voor een meerlaagse ondergrondse 

parkeervoorziening (kavel N1). Hier passen 

circa 140 parkeerplaatsen per laag. 
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Alle lege kavels: tijdelijke voorzieningen en 

ondergronds parkeren 

De nog niet ontwikkelde kavels op Papendorp 

kunnen worden ingezet als tijdelijke 

parkeervoorziening waarbij openbare 

parkeerplaatsen op maaiveld worden 

gerealiseerd. Dit biedt in elk geval een korte 

termijn oplossing om de capaciteit van het te 

slopen P+R-terrein tijdelijk over te nemen.  

 

Voor de langere termijn, wanneer de lege 

kavels worden ontwikkeld bieden deze 

locaties uitstekende potentie voor meerlaagse 

(ondergrondse) parkeervoorzieningen.  

Deze kunnen voorzien in de parkeerbehoefte 

van alle omliggende bedrijven. Hiervoor dient 

uiteraard afstemming te worden gezocht met 

de omliggende bedrijven voor financiële 

ondersteuning en samenwerking.  

 

De kavels T13 tot en met T21 bieden vanwege 

hun oppervlakte veel mogelijkheid tot grote 

parkeervoorzieningen. Kavel T7/T8 is kleiner. 

Voor deze kavel wordt gedacht aan een 

hotelfunctie. Dit kan worden gecombineerd 

met een collectieve parkeervoorziening. Kavel 

15a kan bij ontwikkeling voorzien in 

parkeerfaciliteit voor het eigen en 

aangrenzende kantoren. Kavel N1 is al eerder 

genoemd. 

 

De combinatie van deze kavels gezamenlijk 

biedt een meer evenredige verdeling van 

parkeervoorzieningen op Papendorp. Van 

belang is om bij de ontwikkeling van nieuwe 

parkeerfaciliteiten te letten op de 

loopafstanden. Het is een groot 

bedrijventerrein en verdeling van 

parkeervoorzieningen is daarmee van absoluut 

belang. 

 

Een voorzichtige schatting van het aantal 

parkeerplaatsen per bouwlaag per kavel: 

N1: 140 pp,  

N15a: 160 pp,  

T7/8: 100 pp,  

T13 t/m T16: 440 pp,  

T17 t/m T21: 700 pp.  
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Lange termijn: kavel N25 

De nog niet ontwikkelde kavel aan de Van 

Deventerlaan biedt voor de lange termijn 

goede kans een centrale parkeervoorziening te 

realiseren. Dit zal moeten gebeuren in 

combinatie met de ontwikkeling van een 

kantoor, om het exploitabel te maken. Naast 

dat het nieuwe kantoor gebruik kan maken 

van zijn eigen parkeervoorziening, kan deze 

voorziening ook beschikbaar worden gesteld 

aan de andere bedrijven aan de Van 

Deventerlaan. Qua oppervlakte is er ruimte 

voor circa 1.000 parkeerplaatsen per bouwlaag.  

 

 

5.2 Realisatiekosten en beheertaken parkeervoorzieningen 

Afhankelijk van de locatie en de beschikbare ruimte kunnen verschillende typen 

parkeervoorzieningen een oplossing bieden. Deze paragraaf geeft een globaal inzicht in 

de kosten en beheertaken die horen bij verschillende type parkeervoorzieningen. 

 

5.2.1 Realisatiekosten parkeervoorzieningen 
In tabel 5.1 staan algemene richtprijzen weergegeven voor de verschillende 

bouwvarianten. Hierbij is een bandbreedte per parkeerplaats weergegeven. De 

bandbreedte per parkeerplaats is vrij ruim. Dit verschil is te verklaren door de keuzes die 

worden gemaakt en eisen die worden gesteld aan de materialen, de afwerking, de 

inrichting, het type stijgpunten en of het een open of afgesloten parkeergebouw betreft. 

Hoe hogere eisen aan de kwaliteit van de garage worden gesteld en hoe meer vierkante 

meters benodigd zijn, hoe hoger de prijs per parkeerplaats is. Tevens is de locatie waar 

wordt gebouwd van invloed op de prijs, zoals het type ondergrond of de stand van het 

grondwater. Daarnaast zal een open parkeergebouw op natuurlijke wijze worden 

geventileerd, wat betekent dat geen brandmeldinstallatie, CO2 melder etc. hoeft te 

worden geïnstalleerd en onderhouden, wat bij een gesloten parkeergebouw vaak wel 

verplicht is. 

 

 

 

 

 

Brasserie De Steiger 

Zoals hiervoor beschreven krijgt Brasserie De 

Steiger een semi-openbaar parkeerterrein met 

25 pp. Dit biedt bezoekers de mogelijkheid 

direct naast de brasserie te parkeren. Om te 

voorkomen dat het parkeerterrein voor 

algemene doeleinden wordt gebruikt, kunnen 

alleen bezoekers van de brasserie een muntje 

krijgen voor het uitrijden.  
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type gebouw richtprijs per  

parkeerplaats* 

opmerkingen 

parkeerterrein €3.000 - €4.500 op maaiveld 

garage bovengronds beton  

(2 parkeerlagen) 

€7.500 - €15.000 1 laag op maaiveld niveau +  

1 parkeerdek 

garage bovengronds beton  

(3 of meer parkeerlagen) 

€12.000 - €18.000  

garage bovengronds staal €6.000 - €10.000  

parkeerlaag half ondergronds €18.000 - €22.500 uitgangspunt: 1 laag half ondergronds + 1 

parkeerlaag bovengronds beton 

garage ondergronds  

(2 parkeerlagen) 

€30.000 - €38.000  

garage ondergronds  

(3 of meer parkeerlagen) 

€35.000 - €68.000  

* Prijspeil 2016. Prijzen exclusief BTW en exclusief parkeerbeheersysteem, inclusief installaties 

 

Tabel 5.1: Indicatieve bouwkosten parkeergarage voor circa 200 parkeerplaatsen 
 
 
5.2.2 Type parkeerregime 
Bij het realiseren van een gebouwde parkeervoorziening komen werkzaamheden voort 

uit het beheren, onderhouden en exploiteren van die gebouwde voorziening. Bepalend 

voor de kosten en invulling van deze beheertaken is de keuze voor het type 

parkeerregime: privaatrechtelijk of fiscaal. Hieronder wordt het verschil tussen een 

privaatrechtelijke en fiscale parkeergarage beknopt toegelicht. Uiteindelijk zal een BTW 

expert/fiscalist kunnen adviseren wat voor Papendorp in financiële zin de meest 

aantrekkelijke optie is, rekening houdend met stichtings- en exploitatiekosten.  

 

Privaatrechtelijk parkeren 
Een parkeerterrein of parkeergebouw kan worden afgesloten door middel van een 

fysieke barrière zoals een slagboom of speedgate. In de Nederlandse wetgeving is het zo 

geregeld dat wanneer parkeren ‘achter de slagboom’ plaats vindt, dit binnen het 

privaatrechtelijke regime valt. Dit betekent dat het parkeren in de voorziening als een 

dienst wordt beschouwd en dat de exploitant (vaak ook de eigenaar) van de garage als 

ondernemer wordt gezien. Het gevraagde uurtarief in de parkeervoorziening bevat in dat 

geval een BTW component van 21% (ter illustratie: een tarief van € 1,00 per uur is in 

feite opgebouwd uit €0,79 parkeergeld en € 0,21 BTW). Daar tegenover staat dat de BTW 

over de gemaakte realisatie- en beheerkosten weer (deels) kan worden afgetrokken. 

Hier zijn echter wel diverse restricties aan verbonden, die per situatie kunnen verschillen.  

 

Bij een afgesloten parkeergarage kan een parkeerder de garage alleen verlaten door het 

verschuldigde parkeergeld (uitgangspunt is betaald parkeren) te betalen middels een 

abonnement of bij de betaalautomaat. Het verlaten van de garage is zonder te betalen 

niet mogelijk, waardoor handhaving niet nodig is. Dit betekent dat de 

betalingsbereidheid hoog is (bijna 100%), wat het BTW element deels compenseert.  

 

Een parkeerbeheersysteem (slagboominstallaties, in-en uitritterminals bij in- en uitgang, 

betaalautomaten, CCTV- en intercomsystemen etc.) dient te worden aangeschaft, 

beheerd en onderhouden. Bij een storing of defect aan het parkeerbeheersysteem dient 
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een snelle opvolging te worden gegarandeerd zodat bezoekers de garage zo snel 

mogelijk weer kunnen inrijden of verlaten.  

 

Een privaatrechtelijke parkeergarage kan zowel door de gemeente als een private partij 

worden geëxploiteerd. Indien de gemeente de garage zelf exploiteert, treedt de wet 

Markt & Overheid in werking. Dit betekent in het kort dat tekorten op de begroting van 

de parkeergarage niet zomaar mogen worden gedekt uit inkomsten van het (fiscale) 

straatparkeren (zogenaamde kruis-subidiëring). Het risico op een negatieve exploitatie 

(de kosten zijn hoger dan de inkomsten) ligt bij het ‘zelf’ exploiteren volledig bij de 

exploitant, in dit geval de gemeente. 

 

Fiscaal parkeren 
Door een parkeergarage niet af te sluiten middels een fysieke barrière 

(slagboom/hek/speedgate) en de garage voor iedereen toegankelijk te houden is de 

garage als het ware onderdeel van de openbare ruimte. Bij betaald parkeren valt het 

parkeren onder het fiscale parkeerregime. Dit betekent dat de parkeergarage te allen 

tijde voor iedereen toegankelijk en beschikbaar is (net als parkeren op straat). 

Parkeerders kunnen vooraf (via een parkeerautomaat (te plaatsen in of nabij de garage) 

of mobiel parkeren) aan hun belastingplicht voldoen. Indien een parkeerder niet aan zijn 

belastingplicht voldoet, kan door middel van handhaving een naheffingsaanslag worden 

uitgeschreven. Handhaving vindt plaats op dezelfde wijze als op straat, wat betekent dat 

inkomsten uit naheffingsaanslagen ten goede komen van de gemeentekas. Het betreft 

immers een naheffing op niet-betaalde gemeentelijke (parkeer)belasting.  

 

 

5.2.3 Beheertaken 
De verschillende beheerstaken die zijn verbonden aan het beheren, onderhouden en 

exploiteren van een parkeergarage staan hieronder in het kort beschreven. Deze taken 

zijn als volgt onderverdeeld: 

■ Beheer parkeerapparatuur 

■ Beheer op afstand (meldkamer) 

■ Handhaving 

■ Geldlediging en verwerking 

■ Schoonmaak 

■ Onderhoud parkeergebouw 

 

Beheer parkeerapparatuur  
Parkeerapparatuur dient beheerd en onderhouden te worden. Voor het beheren van 

parkeerapparatuur wordt onderscheid gemaakt tussen eerstelijns en tweedelijns beheer 

en onderhoud. Eerstelijns beheer en onderhoud bestaat uit het dagelijks onderhouden en 

schoonhouden van de parkeerapparatuur, het bijvullen van tickets, oplossen van urgente 

storingen en het uitvoeren van eenvoudige reparaties. Voor eerstelijns beheer dienen 

storingen binnen enkele uren te worden opgelost, wat betekent dat een technisch 

medewerker bereikbaar en beschikbaar dient te zijn. Het bijhouden van voldoende 

reserveonderdelen is onderdeel van de werkzaamheden.  

 

Tweedelijns beheer en onderhoud draait om het oplossen van meer complexe storingen 

of het uitvoeren van grote reparaties die door een leverancier dienen te worden 

uitgevoerd. Tweedelijns (preventief en correctief) beheer wordt in de meeste gevallen 
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door een externe partij (vaak de leverancier van de apparatuur zelf) uitgevoerd. Sturing 

op tweedelijns beheer en onderhoud vanuit de exploitant is wel nodig. 

 

Beheer op afstand (meldkamer) 
Wanneer een parkeergarage afgesloten wordt (middels slagbomen/hekwerk of 

speedgates), dient een beheerder direct bereikbaar te zijn bij calamiteiten. Omdat het 

positioneren van een beheerder in de garage zelf zeer kostbaar is, wordt vaak voor 

beheer op afstand gekozen via een intercomsysteem dat is aangesloten op een (externe) 

meldkamer (in beheer van de gemeente of een externe partij). Deze meldkamer dient 

bereikbaar te zijn gedurende de openingstijden van de parkeergarage. Bij technische 

storingen dient alsnog een (eerstelijns) beheerder ter plaatse te worden ingeschakeld 

om fysiek problemen op te lossen. Beheer op afstand is noodzakelijk bij een fysiek 

afgesloten parkeergarage (privaatrechtelijk) om automobilisten die zijn ‘opgesloten’ te 

kunnen helpen. Bij een fiscaal parkeerregime kunnen automobilisten te allen tijde de 

parkeergarage zelf verlaten en is beheer op afstand niet noodzakelijk.  

 

Handhaving 
Handhaving is alleen noodzakelijk bij een fiscaal regime (en dus niet bij een 

privaatrechtelijke parkeergarage). Gemeente Utrecht heeft dit ondergebracht bij de 

dienst Toezicht en Handhaving. Derhalve is de impact op de kosten voor handhaving 

miniem. Er dient wel rekening te worden gehouden met extra parkeercapaciteit en 

daarmee meer inzet van handhavers. Werkzaamheden met betrekking tot het 

uitschrijven en innen van naheffingsaanslagen en het verwerken van bezwaren en 

beroepen zijn gelijk aan die in de huidige situatie, met eveneens de kanttekening dat het 

aantal naheffingsaanslagen, bezwaren en beroepen iets zal toenemen. 

 

Geldlediging en verwerking 
Betalingen bij de betaalautomaat (privaatrechtelijk) of de parkeerautomaat (fiscaal) 

dienen te worden verwerkt en geadministreerd. Indien wordt gekozen om contante 

betaling mogelijk te maken is het ledigen van zowel een parkeerautomaat als een 

betaalautomaat door een gespecialiseerd beveiligingsbedrijf gewenst om het risico op 

bijvoorbeeld onveilige situaties of fraude tot een minimum te beperken. Het ledigen, 

controleren en verwerken van contant geld kost geld. De kosten voor geldlediging en het 

verwerken van parkeerinkomsten voor een privaatrechtelijke en een fiscale 

parkeergarage zijn vrijwel gelijk. Aan het verwerken van girale transacties 

(pin/creditcard) zijn eveneens (bank)kosten verbonden. 

 

Schoonmaak 
Een parkeergarage zal regelmatig schoon moeten worden gehouden om de sociale 

veiligheid, aantrekkelijkheid, de levensduur van materialen en apparatuur en de kwaliteit 

van het parkeergebouw te waarborgen. Het schoonmaken van een parkeergarage vergt 

meer werk dan het schoonhouden van openbare ruimte op straat. De kosten en 

werkzaamheden zijn zowel voor een fiscaal als een privaatrechtelijk parkeergebouw 

gelijk. 

 

Onderhoud parkeergebouw 
Het parkeergebouw zelf, inclusief installaties (afhankelijk of het een open of gesloten 

parkeergebouw betreft en of de garage bovengrond dan wel ondergronds wordt 

gerealiseerd), verlichting, schilderwerk etc. dient eveneens te worden onderhouden. Het 
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onderhoud aan het parkeergebouw bestaat uit zowel preventief onderhoud (denk aan 

schilderwerk en onderhoud van bijvoorbeeld een liftinstallatie) als correctief onderhoud 

(denk aan het verrichten van reparaties door aanrijdingen of defecte installaties).  

 

Zowel een privaatrechtelijk als fiscaal parkeergebouw dient onderhouden te worden ten 

behoeve van de levensduur van het gebouw. De kosten voor het onderhoud van het 

parkeergebouw zelf voor zowel een privaatrechtelijk als fiscaal parkeergebouw gelijk. De 

initiële kosten voor het onderhoud van een parkeerbeheersysteem in een privaatrechtelijk 

parkeergebouw liggen wel hoger dan voor het onderhoud van enkele parkeerautomaten 

(fiscaal regime).  

 
5.2.4 Beheer en exploitatiekosten 
Het uitvoeren van de verschillende beheertaken zoals hierboven omschreven en de 

exploitatie zelf, brengt kosten met zich mee. In tabel 5.2 staan de kosten globaal 

weergegeven zoals die voor deze beheertaken in het algemeen gelden. De prijzen zoals 

genoemd in tabel 5.2 betreffen globale richtprijzen (exclusief BTW) en geven een 

indicatie van de te verwachten beheer en exploitatiekosten per parkeerplaats. De keuzes 

ten aanzien van het type parkeerbeheersysteem, de openingstijden van de 

parkeergarage en de kwaliteitseisen die worden gesteld aan de dienstverlening hebben 

allemaal grote invloed op de daadwerkelijke kosten. Dit geldt ook voor de keuze voor 

een open (lucht geventileerd) of gesloten parkeergebouw en of de garage bovengronds 

dan wel ondergronds is gerealiseerd.  

 

Kostenposten (richtprijs per parkeerplaats per 

jaar) 

Privaatrechtelijk Fiscaal 

parkeerbeheersysteem (afschrijving* + 

onderhoud) 

€100 €20 

installaties** (afschrijving + onderhoud) €150 - €200 €150 - €200 

beheer op afstand €25 - 

Handhaving - invullen met bestaande 

capaciteit handhaving 

financieel beheer / administratie €10 €10 

energielasten*** €25 - €80 €25 - €80 

schoonmaak + klein onderhoud €100 €100 

onderhoud parkeergebouw 0,25% van totale 

bouwkosten 

0,25% van totale 

bouwkosten 

*    afschrijvingstermijn parkeerapparatuur 10 jaar. Exclusief rentelasten, excl. 

kentekenherkenningssysteem 

**   afschrijvingstermijn installaties 20 jaar (ventilatie, brandmelding, elektrisch, lift). Exclusief 

rentelasten. Kosten open (lucht geventileerd) gebouw zijn aanzienlijk lager.  

*** kosten bij open gebouw circa €25 en bij een gesloten gebouw circa €80 per parkeerplaats. De 

energiekosten voor een ondergrondse parkeergarage kunnen veel hoger uitvallen, afhankelijk van 

bijvoorbeeld de noodzaak tot het wegpompen van water, type ventilatiesystemen, verlichting etc.  

 

Tabel 5.2: Indicatieve kosten beheer en exploitatie privaatrechtelijk en fiscaal parkeren 
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5.3 Bestaande parkeervoorzieningen  

Naast het realiseren van nieuwe parkeervoorzieningen kan ook worden gedacht aan het 

gebruiken van bestaande parkeerlocaties die efficiënter gebruikt kunnen worden. Dit 

kunnen zowel locaties op Papendorp zijn als daarbuiten. 

 

5.3.1 Bestaande voorzieningen op Papendorp 
Op Papendorp zijn een aantal grotere parkeervoorzieningen welke gedurende de week 

nog restcapaciteit beschikbaar hebben, zo bleek uit de drukmeting. Niet bekend is of 

deze capaciteit beschikbaar is voor gebruik door derden, en of de eigenaren bereid zijn 

deze capaciteit te verhuren. In onderstaande tabel zijn hiervan de belangrijkste 

opgenomen.  

 

Plaats Sectienr. Capaciteit in pp. Dinsdag 20 juni Donderdag 22 juni 

10.00 uur 15.00 uur 10.00 uur 15.00 uur 

BDO, Valid & Stork 55 284 47% 46% 48% 43% 

Kinderdagverblijven 70 298 76% 69% 68% 70% 

Schola Medica 97 318 81% 76% 73% 82% 

Secoya 10 382 27% 44% 43% 57% 

WTC  27 431 78% 78% 76% 75% 

Parkeergarage  18 490 32% 37% 38% 41% 

The Courtyard Building 81 705 70% 68% 76% 78% 

 

Tabel 5.4: Beschikbare parkeercapaciteit Papendorp 
 

 

Opvallend resultaat is dat de parkeergarage (sectie 18, behorend bij het gebouw aan de 

Papendorpseweg 53 – 59) aan de zuidkant van Papendorp flink onderbezet is, terwijl hier 

ook een aantal secties zijn gemeten met een hoge parkeerdruk. Ook de parkeergarage 

onder de kinderdagverblijven kan efficiënter worden benut.  

 

 
 

Figuur 5.1: Parkeergarage Cope aan de Papendorpseweg 53 – 59 
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5.3.2 Bestaande voorzieningen op afstand 
Als alternatief voor het verdwijnen van het P+R-terrein Papendorp kan ook worden 

uitgeweken naar de nabijgelegen P+R Westraven en P+R Leidsche Rijn. 

 

De twee P+R-terreinen liggen wel op dusdanige afstand van Papendorp dat 

vervolgvervoer noodzakelijk is. Het openbaar vervoer is daarbij vooralsnog geen optie. Er 

zijn geen directe verbindingen en er zijn diverse overstappen noodzakelijk. Gedacht moet 

worden aan vervoersmiddelen die voor deze schaal interessant zijn om in te zetten.  

Hierbij ligt een sterke relatie met het volgende hoofdstuk van deze rapportage, waarin 

manieren van alternatieve mobiliteit worden verkend. Om de verbinding tussen de twee 

P+R-terreinen en Papendorp te versterken, kan worden gedacht aan de inzet van 

(elektrische) deelfietsen en/of al dan niet zelfrijdende shuttlebusjes. De reisafstand 

tussen de P+R-locaties en Papendorp zijn redelijk goed (zie figuur 5.2). 

 

 
 
Figuur 5.2: Locatie P+R-terreinen  
 

 

5.3.3 Voorwaarden 
Voorwaarden om een dergelijk systeem op te zetten is dat de ketenmobiliteit goed is 

georganiseerd. Dat betekent dat fietsen op beide locaties (P+R-terrein en verschillende 

locaties op Papendorp) altijd voorradig moeten zijn. Als men een paar keer mis grijpt is 

de bereidheid de fiets te pakken snel verdwenen. Ook een servicepunt is raadzaam. Daar 

kunnen de fietsen worden onderhouden en gerepareerd. Een ophaalservice kan dan een 

aanvulling zijn. Ook is het van belang de bewegwijzering goed op orde te hebben en 

voldoende verlichting te hebben voor de donkere maanden.  
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Shuttlebusjes hebben als voordeel dat men zonder al te veel moeite kan reizen en het is 

weersonafhankelijk. Voorwaarde voor een shuttlebussysteem is dat deze zeer frequent 

rijden naar verschillende plekken op Papendorp. Zodoende wordt ervoor gezorgd dat 

men dicht bij de eindbestemming kan uitstappen. Indien zij nog eens 10 minuten of 

langer moeten lopen zal er minder bereidheid zijn voor deze vervoerswijze te kiezen. 

 

Ten slotte dient aandacht besteed te worden aan de financiële kant. Het moet niet zo zijn 

dat de kosten om op een verder weg gelegen P+R-terrein te parkeren hoger zijn dan de 

moeite die het kost om een parkeerplaats op Papendorp te vinden (al dan niet legaal 

met kans op een bekeuring).  

 

5.3.4 Doelgroep 
Van belang is af te wegen welke doelgroep gebruik zal maken van deze manier van 

reizen. Werkers die de hele dag op kantoor verblijven zijn een interessante doelgroep. Zij 

hebben tussentijds geen vervoer nodig en zullen eerder bereid zijn de auto verder weg 

te parkeren. Voor mensen die veel in en uit lopen naar diverse externe afspraken is het 

minder interessant, omdat de uiteindelijke reis dan alsnog te veel tijd kost en zij veel 

waarde hechten aan flexibiliteit.  

 

5.3.5 Communicatie 
Indien ingezet wordt op parkeren op afstand zal dit ook naar werkers en bezoekers van 

Papendorp gecommuniceerd moeten worden, zodat men op de hoogte is van deze 

mogelijkheid. Intern kunnen bedrijven hun medewerkers stimuleren hiervan gebruik te 

maken. Bezoekers kunnen via de website en bij het maken van afspraak geattendeerd 

worden op de mogelijkheid. 
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In dit hoofdstuk volgt een verkenning van alternatieve mobiliteitsoplossingen. Dit geeft 

antwoord op onderzoeksvraag 7: ‘Welke alternatieve mobiliteitsoplossingen zijn 
denkbaar om de parkeerdruk op Papendorp te verlagen?’ Hierbij is onderscheid gemaakt 

naar korte en lange termijn.  

 

Voor korte termijn wordt de periode tot 2020 aangehouden. Tot deze tijd zijn de 

verwachtingen op het gebied van technologie en gemeentelijk beleid redelijk bekend. 

Daarna wordt het steeds onzekerder hoe een bepaalde trend zal uitpakken. Voorts 

bieden we een doorkijk naar de lange termijn, waarbij grofweg het jaar 2050 wordt 

aangehouden.  

 

Van belang om te weten is wat het beleid van de gemeente is ten aanzien van het 

openbaar vervoer en de fietsinfrastructuur. De beleidskeuzes kunnen ook van invloed zijn 

op de gekozen methodiek om de parkeerdruk op Papendorp te doen verlagen.  

 

 

6.1 Beleidsontwikkelingen korte termijn 

6.1.1 Beleidsontwikkelingen fietsinfrastructuur 
De gemeente Utrecht heeft hoge ambities wat betreft het stimuleren van het 

fietsgebruik. In het ‘Actieplan Utrecht Fietst! 2015 - 2020’ staat beschreven dat Utrecht 

een wereldfietsstad wilt worden. Dit houdt in dat iedereen er kan fietsen en waar de 

fietser dominant is in het straatbeeld. Achterliggende gedachte is de stad bereikbaar te 

houden bij de verwachte economische en bevolkingsgroei.  

 

6  
 
Fase 4: analyse 
mobiliteits-
oplossingen 
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In figuur 6.1 is een uitsnede van 

de te verbeteren fietsroutes 

volgens het actieplan, 

weergegeven. Ook 

bedrijventerrein Papendorp 

heeft hierbij de aandacht. 

Onderscheidt wordt gemaakt 

naar de ontwikkeling van 

doorfietsroutes en 

hoofdfietsroutes: 

■ Doorfietsroutes: fietsstraten 
of vrijliggende fietspaden die 

de fietser die een langere 

afstand aflegt (7,5 – 15 km) 

moet accommoderen. Minder 

verkeerslichten en erg 

geschikt voor elektrische 

fietsen. 

■ Hoofdfietsroutes: belangrijke 
verbindingen met brede 

fietspaden en/of fietsstraten 

met als uitgangspunt snelle, 

veilige en fijne fietsroutes. 

 

Figuur 6.1: Toekomstige hoofd- en doorfietsroutes  
 

 

Papendorp krijgt twee doorfietsroutes van noord naar zuid, en één doorfietsroute vanaf 

de Orteliuslaan richting Utrecht centrum. Een aantal korte stukken hoofdfietsroutes 

verbinden de doorfietsroutes naar een meer lokaal niveau. Papendorp wordt met deze 

ambitie beter ontsloten voor de fiets. Vanaf P+R Leidsche Rijn wordt de fietsroute directer 

(en dus sneller). Vanaf P+R Westraven is de fietsverbinding deels goed richting 

Papendorp. Wat nog lijkt te missen is een mogelijkheid om, fietsend langs het 

Amsterdam-Rijnkanaal richting het noorden, ter hoogte van Rijkswaterstaat af te slaan in 

westelijke richting. In de huidige situatie is hier ook geen fietspad aangelegd. Daardoor 

moeten fietsers tot aan de Prins Clausbrug fietsen voordat zij af kunnen slaan richting 

Papendorp. Tussen Utrecht centrum/CS en Papendorp worden diverse fietsverbindingen 

verbeterd, waardoor deze route ook aantrekkelijker is. 

 

 

6.1.2 Beleidsontwikkelingen openbaar vervoer 
Bedrijventerrein Papendorp is in de huidige situatie alleen bereikbaar per bus. Er zijn vijf 

bushaltes in het gebied, waarvan vier meer centraal gelegen (zie figuur 6.2). De meeste 

buslijnen verbinden Utrecht centrum via Papendorp Noord met Vleuten/De 

Meern/Woerden. Een drietal buslijnen rijdt tussen Utrecht centrum via Papendorp Zuid in 

zuidelijke richting. Er is één lijn, bus 48, welke over de lengte van Papendorp rijdt. Deze 

verbindt Houten Station met Maarssen Station.  
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Figuur 6.2: Huidige buslijnen Papendorp 
 

 

Voor de komende paar jaar staan er een aantal verbeterpunten op de agenda ten 

aanzien van het openbaar vervoer op Papendorp. Vanaf circa 2019 zullen een groot 

aantal buslijnen niet meer via de route A2 – Dominee Martin Luther Kinglaan - Graadt van 

Roggenweg (route ten noorden van Utrechtse Bazaar) gaan rijden, maar via de route A2 – 

Papendorp – Koningin Wilhelminalaan – Van Zijstweg. De reden is dat op die nieuwe 

route een tweetal ongelijkvloerse kruisingen voor de bus zijn gerealiseerd met een vrije 

busbaan. Die route wordt dus sneller en betrouwbaarder. De buslijnen 85, 90, 94, 387, 

388, 400 en 401 (inclusief alle reizigers) verschuiven dan naar de nieuwe route. De 

frequenties van de extra bussen door Papendorp zijn:  

 

Streekvervoer  Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) 

Lijn 85 (Leerdam) 2 - 4 per uur Lijn 387 (Gorinchem) 2 – 4 per uur 

Lijn 90 (Rotterdam Zuidplas) 1 – 2 per uur Lijn 288 (Dordrecht) 2 – 3 per uur 

Lijn 94 (Ameide, alleen ochtendspits) 0 – 2 per uur Lijn 400 (Oosterhout) 2 – 6 per uur 

  Lijn 401 (Breda) 2 -4 per uur 

 

Tabel 6.1: Frequentie toekomstige buslijnen Papendorp 
 

 

Hoewel de extra buslijnen de openbaar vervoerssituatie op Papendorp zullen verbeteren, 

blijft het bedrijventerrein alleen ontsloten via de bus. Het P+R-terrein zal vanaf 2020 

tevens ontsloten worden via de sneltram. Deze wordt gekoppeld aan de Uithoflijn en 

verbindt Utrecht centraal met Nieuwegein. Dit traject is echter minder interessant voor 

Papendorp. Treinreizigers die vanaf Utrecht Centraal komen zullen eerder de bus of fiets 

pakken richting Papendorp en autoreizigers die parkeren op P+R Westraven zullen 

geneigd zijn de fiets te pakken in plaats van de sneltram en dan te moeten overstappen 

naar de bus.  
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6.2 Korte termijn mobiliteitsoplossingen 

Aan de hand van de resultaten van het parkeeronderzoek, de beschreven ontwikkelingen 

ten aanzien van fiets en OV en diverse technologische ontwikkelingen wordt in deze 

paragraaf een selectie gemaakt van interessante mobiliteitsoplossingen die de 

parkeerdruk op Papendorp kunnen verlagen. Technologische ontwikkelingen zijn 

bijvoorbeeld zelfrijdend openbaar vervoer, slimme applicaties en elektrische 

deelvoertuigen. Input hierover is uit het recent door Goudappel Coffeng uitgevoerde 

onderzoek naar de toekomst van het autogebruik gehaald. In dit onderzoek is verzameld 

welke technologische ontwikkelingen nu bekend zijn voor de korte en lange termijn en 

op welke manier deze onze manier van vervoeren gaan beïnvloeden. 

 

Ten aanzien van Papendorp worden hierna drie strategieën voorgesteld die de 

parkeerdruk kunnen doen verlagen.  

 

6.2.1 Stimuleer fietsen naar het werk 
Momenteel reizen nog weinig mensen per fiets naar Papendorp. Veel hebben ook 

aangegeven dit niet te willen (36%) of te ver weg te wonen (42%). Met de juiste 

stimulans kan een deel toch over de streep worden getrokken. Denk hierbij aan: 

■ Elektrisch fietsen: het ideale vervoermiddel voor mensen die net iets verder weg 

wonen van het werk. Met een elektrische fiets rijdt men gemiddeld 15 kilometer, wat 

twee keer zo veel is als met een normale fiets. Ook zorgt het gebruik van een 

elektrische fiets dat mensen sneller reizen en minder hinder ondervinden van wind en 

heuvels. 9% van de respondenten gaf aan met de fiets te willen reizen als ze 

beschikken over een elektrische fiets. 

■ Comfortabele routes; met de inzet van 

hoofd- en doorfietsroutes wordt de 

fietsinfrastructuur op en rondom 

Papendorp sterk verbeterd. Comfortabele 

routes zijn dan ook belangrijk voor de 

fietser; voldoende verlichting, veiligheid 

en goed asfalt. Ook kan worden gedacht 

aan bijvoorbeeld hellinghulp. Veel routes 

naar Papendorp gaan over bruggen of fly-

overs. Dat is vermoeiend voor fietsers. Met een hellinghulp wordt dit een minder 

hoge ‘drempel’. 2% van de respondenten gaf aan met de fiets te willen reizen als de 

fietsvoorzieningen (d.i. fietspaden en stallingen) verbetert. 

■ Voldoende en goede fietsstallingen: bij de afweging een reis met de fiets te maken 

hangt veel af van de manier waarop reizigers hun fiets kunnen stallen. Het 

voorkomen van fietsdiefstal, maar ook een van weeromstandigheden beschermde 

stalomgeving spelen hierbij een rol. Zeker gezien het feit dat men meer geld uitgeeft 

aan fietsen; elektrische fietsen, bakfietsen, trekking bikes, mountainbikes, racefietsen, 

etc. plaats je liever in een goede stalling en in stallingen die ingericht zijn voor 

verschillende soorten fietsen. 2% van de respondenten geeft aan met de fiets naar 

het werk te gaan als zij hun fiets beter kunnen stallen.  

■ Voldoende laadinfrastructuur: het is belangrijk dat elektrische fietsen gedurende de 
werkdag kunnen worden opgeladen, zodat de reiziger op de terugweg weer kan 

profiteren van trapondersteuning. 

Figuur 6.3: hellinghulp voor fietsers 
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■ Financiële vergoedingen: met behulp van een fietsplan of pilotprojecten kunnen 

werkgevers voor een introductie tot de elektrische fiets zorgen. Men kan op een 

voordelige manier een elektrische fiets aanschaffen, wat de drempel zal verlagen om 

hiervan gebruik te maken. 6% van de respondenten gaf aan met de fiets te willen 

reizen als hun werkgever een fietsplan heeft. 

■ Beloningssystemen: diverse applicaties kunnen worden geïnstalleerd op de 

smartphone om het fietsgebruik in te gaten te houden. Veel apps hebben dit 

gekoppeld aan een beloningssysteem. Men kan korting krijgen, of krijgen een 

vergoeding voor alle gefietste kilometers. Dit maakt de fietstocht des te leuker. 

 

Verwacht wordt dat de (elektrische) fiets voor een klein aandeel van de werknemers een 

goed alternatief kan zijn. Een voorzichtige inschatting op basis van de enquête is dat 

ongeveer 5% van de werknemers één of meerdere dagen met de fiets zou willen reizen. 

 

 

6.2.2 Stimuleer parkeren op afstand 
Vanaf P+R Westraven en Leidsche Rijn kunnen werknemers van Papendorp naar hun 

werklocatie reizen. Dit is een ideale combinatie voor iedereen die de auto wil blijven 

gebruiken voor woon-werkverkeer. Voorwaarde is dat het vervoer tussen de P+R en de 

bedrijven op Papendorp slim is geregeld. Hiervoor kunnen worden ingezet:  

■ Elektrische deelfietsen: gelet op de afstanden zijn elektrische deelfietsen het ideale 
vervoersmiddel. Probleemloos over de Jutfasebrug of over de A2 en snel op plaats van 

bestemming. Optimale systemen hiervoor zijn GoBike (Rotterdam) en Bike2Go 

(Amsterdam).  

■ Parkshuttle of Shuttlebus: Vanaf Westraven is het slechts 7 minuten rijden naar 

Papendorp. In Rotterdam rijdt tussen P+R Kralingse Zoom en bedrijventerrein Rivium 

al jaren een Parkshuttle. Dit is een autonoom rijdende bus op een aparte baan. Vanaf 

dit jaar is men echter van plan dit voertuig deels op de normale infrastructuur te laten 

rijden. Voor de last mile bij woon-werkverkeer is de Parkshuttle als optimaal 

vervoermiddel gebleken. Het gebruik van de Parkshuttle in Rotterdam is de laatste 

jaren dan ook flink toegenomen. Op dit moment wordt de Parkshuttle dagelijks door 

2.400 reizigers gebruikt. Als vervanger van een Parkshuttle is een normale shuttlebus 

tussen Westraven en Papendorp ook een optie. De shuttlebus zorgt voor een 

rechtstreekse verbinding tussen Westraven en de kantorenlocatie, met een aantal 

haltes op Papendorp.  

 

 
 

Figuur 6.4: Parkshuttle Rotterdam 
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Randvoorwaarden 
Wat moet nog meer geregeld worden om dit tot een aantrekkelijk vervoerssysteem te 

maken? 

■ Voldoende deelfietsen en stallingen, verspreid over Papendorp: als men 10 minuten 

moet lopen naar de eerste deelfiets, of moet zoeken naar een beschikbare deelfiets, 

is de bereidheid snel verminderd. 

■ Frequente dienstregeling van parkshuttle/shuttlebus: in Rotterdam rijdt deze in de 

spits elke 2,5 minuut en daarbuiten elke 6 minuten. 

■ Communicatie naar werknemers en bezoekers: zodat zij op de hoogte zijn van deze 
parkeermogelijkheid. 

■ Financiële aspect: nu betalen parkeerders een dagtarief om te parkeren op P+R 

Papendorp. Bij een dienstverband van meerdere dagen lopen deze kosten snel op. 

Zorg ervoor dat werkgevers dit vergoeden of dat via abonnementsvormen korting kan 

worden geregeld. Mensen zijn per saldo meer tijd kwijt met parkeren op afstand, dus 

het financiële plaatje moet kloppen.  

 

De P+R terreinen bieden plaats aan enkele honderden auto’s. Gezien de benodigde 

parkeercapaciteit in scenario 2 of 3 kan dit aanbod helpen, maar het biedt geen 

totaaloplossing.  

 

 

6.2.3 Stimuleer gebruik OV 
Het aantal buslijnen wordt tot 2020 flink uitgebreid op Papendorp. Dat houdt in dat het 

aantal te bereiken bestemmingen vanuit Papendorp ook toereikender wordt. 13% van de 

respondenten gaf aan met het OV te willen reizen als de busvoorzieningen op Papendorp 

verbeteren. Bedrijven kunnen het gebruik van OV stimuleren door werknemers 

bijvoorbeeld een NS business card of Mobility Mixx card aan te bieden. Beide kaarten 

geven toegang tot openbaar vervoersdiensten, OV-fietsen, P+R-terreinen en deelauto’s. 

5% van de respondenten gaf aan met het OV te willen reizen als het OV-reizen door de 

werkgever wordt vergoed. Daarnaast is ook 7% van de respondenten die met het OV wil 

reizen als het goedkoper is.  

 

Verwacht wordt dat ongeveer 10% van de werknemers ervoor open staat om één of 

meerdere dagen per week met het openbaar vervoer te reizen.  

 

 

6.2.4 Gemeenschappelijke factor: deelvoertuigen en bedrijfsinitiatief 
Bovengenoemde drie strategieën zorgen voor alternatieve manieren voor woon-

werkverkeer. Dat is positief voor de parkeerdruk, maar tegelijktijdig mag de flexibiliteit 

van werknemers niet afnemen. Het aanbieden van elektrische deelauto’s, deelfietsen en 

deelscooters voor algemeen gebruik zorgt ervoor dat men een mogelijkheid heeft 

gedurende de werkdag naar een afspraak te gaan, in een vervoersmiddel dat voor hen 

op dat moment het beste uitkomt. Ongeveer 7% van de respondenten gaf in de online 

enquête aan met het OV dan wel de fiets te willen reizen als zij een alternatief 

vervoersmiddel hebben gedurende de werkdag. Dat is een gering aantal. Waarschijnlijk 

is de onbekendheid met de mogelijkheden die deze vorm van mobiliteit biedt nog een 
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drempel voor velen. Een pilot kan hierin verandering brengen. Op bedrijventerreinen 

Lage Weide en De Wetering in Utrecht zijn reeds projecten gestart met deelfietsen via 

NuConnect. De elektrische fietsen kunnen op elke locatie en tijdstip worden opgehaald 

en ergens anders weer worden ingeleverd. De reacties hierop zijn positief. 

 

 

       
 

Figuur 6.5: Deelvoertuigen. Van links naar rechts: Thinkstock, Scooty en GoBike 
 

 

Daarnaast wordt opgemerkt dat veel van de bovengenoemde manieren om slimme 

mobiliteitsoplossingen te bieden vanuit bedrijven geïnitieerd zal moeten worden. 

Voorbeelden hiervan zijn werkgevensoplossingen om fietsgebruik te stimuleren, 

financiële ondersteuning/vergoedingen en het faciliteren van openbaar vervoerskaarten 

(NS business card en Mobility Mixx card), maar ook het aanleggen van nieuwe 

parkeervoorzieningen bij bestaande en nieuwe bedrijven. Het geheel aan voorstellen kan 

alleen tot stand komen door goede samenwerking tussen gemeente (en eventueel 

andere overheden in geval van subsidies) en de bedrijven/eigenaren van bedrijven op 

Papendorp.  

 

6.2.5 Verbeteren parkeervoorzieningen 
Naast manieren om de parkeerdruk te verlagen zijn er andere mobiliteitstrends die de 

parkeervoorzieningen op Papendorp in het algemeen kunnen verbeteren.  

 

Dynamisch parkeerverwijssysteem 
In de online enquête werd genoemd dat er behoefte is aan een dynamisch 

parkeerverwijssysteem (DRIS). Juist omdat veel parkeervoorzieningen ondergronds zijn 

gelegen, is het voor de automobilist lastig te zien of er nog ruimte is. Dat geldt helemaal 

als ze gebruik kunnen maken van meerdere parkeergarages.  

 

Dergelijke systemen kunnen ook voor de fiets worden ingezet. Voor Papendorp wordt dit 

echter minder waardevol geacht. Fietsers kunnen makkelijker bij het bedrijf parkeren en 

zullen minder snel moeite hebben met het vinden van een parkeerplaats. Dit soort 

systemen bewijzen hun meerwaarde vooral in drukke binnensteden.  

 

Laadinfrastructuur 
Het aantal elektrische auto’s neemt toe, en daarmee ook de vraag naar 

laadvoorzieningen. Tot op heden worden laadvoorzieningen vaak geïnstalleerd op 

aanvraag, een reactieve aanpak. De verwachte toename in elektrisch rijden maakt dat 

het noodzakelijk is om laadpunten bij parkeervoorzieningen mee te nemen in het 

parkeerbeleid. Daardoor kan in een eerder stadium en met een integrale visie worden 

omgegaan met het laadvoorzieningen.  
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Goudappel Coffeng heeft samen met andere partijen een richtlijn ontwikkeld voor het 

aantal te plaatsen laadpunten bij parkeervoorzieningen5. Uit dit onderzoek komt naar 

voren dat werklocaties minimaal 2% van de parkeervoorzieningen een laadpunt moet 

hebben. Hoe actiever bedrijven zijn in het stimuleren van elektrisch vervoer, hoe hoger 

dit percentage. In het onderzoek is daarom ook geen bovengrens gesteld, alleen een 

minimumgrens. Op Papendorp zijn momenteel 117 parkeerplaatsen met laadpunt. Dat is 

1,4%. Geen slechte score, maar nog niet op de minimale waarde. In een doorkijk naar 

2020 laat het onderzoek zien dat het minimale percentage doorgroeit naar 3%.  

 

    
 

Figuur 6.6: Kencijfers laadpunten. Bron: NKL 
 

 

De toename in groei van laadpunten heeft ook effect op de uitstraling en inrichting van 

parkeervoorzieningen. De palen nemen fysiek ruimte in beslag en het snoer is vaak niet 

praktisch (struikelgevaar). Een nieuwe ontwikkeling die kan bijdragen aan het gemak en 

zorgt voor een verbetering van de openbare ruimte is de Wireless Charging pad 

(Oudshoorn, 2016). Bij deze trend wordt de elektrische auto op een inductieplaat 

geparkeerd en wordt het voertuig automatisch opgeladen. Het contact tussen auto en de 

plaat wordt gerealiseerd door Bluetooth, dus het systeem is ook eenvoudig te installeren 

in het voertuig. Op dit moment worden er pilots uitgevoerd in Rotterdam, met als 

mogelijkheid om uit te breiden in heel Nederland.   

 

 
 

Figuur 6.7: Wireless Charging Pad 

                                                           
5 NKL (mei 2017) Kencijfers Openbare Laadinfrastructuur Elektrisch Vervoer 
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6.2.6 Verlagen parkeerdruk op Papendorp 
Het stimuleren van het OV- en fietsgebruik kan ervoor zorgen dat een klein aandeel van 

de werknemers voortaan de auto thuis zal laten. Het kan zijn dat zij de auto helemaal 

niet meer gebruiken, of een deel van de werkweek nog met de auto komen.  

 

Het aanbieden van parkeergelegenheid op afstand zorgt niet voor een verminderd 

autogebruik, maar heeft wel tot gevolg dat het op Papendorp minder druk wordt. Het 

gaat hier om een paar honderd parkeerplaatsen.  

 

Per saldo zullen bovengenoemde maatregelen niet ertoe leiden dat de parkeerdruk 

zodanig wordt verlaagd dat het niet noodzakelijk is om extra parkeervoorzieningen op 

Papendorp zelf aan te leggen. Uit dit onderzoek blijkt dat een combinatie van deze twee 

nodig is om toekomstbestendig naar scenario 3 (realisatie van het volledige programma) 

toe te groeien. 

 

6.3 Lange termijn mobiliteitsoplossingen 

Naast het behandelen van slimme mobiliteitsoplossingen voor de korte termijn, is ook 

gekeken naar oplossingen voor de lange termijn. Voor de lange termijn wordt een 

verdere ontwikkeling van autonome voertuigen verwacht waarbij uiteindelijk het 

hoogste niveau van autonomie wordt bereikt. Deze voertuigen zijn volledig zelfstandig 

waarbij de aanwezigheid van de bestuurder/passagier niet noodzakelijk is om in kritieke 

situaties over te nemen. Deze ontwikkeling zal naar verwachting het grootste effect 

hebben op de manier waarop wij ons verplaatsen. Trends als de autonome deelauto, 

robottaxi’s en Mobility as a Service (MaaS) gaan dan een belangrijke rol spelen. Zij 

zorgen voor een dergelijk efficiënte reis dat het nut van een eigen auto sterk is 

verminderd. 

 

Werknemers op Papendorp kunnen vanuit hun kantoor een autonome deelauto oproepen 

die hun op locatie ophalen en naar hun bestemming rijden. Door Mobility as a Service, 

een platform waarop alle modaliteiten (fiets, openbaar vervoer, auto) met elkaar 

verbonden zijn, wordt een reiziger in zijn totale reis van A naar B voorzien. Zij krijgen de 

meest voordelige reis aangedragen. Wanneer een storing plaatsvindt of aanpassing van 

de route nodig is, speelt een Mobility as a Service platform hier direct op in en wordt een 

andere reis aangedragen. Dit systeem stimuleert de ketenmobiliteit, aangezien zowel de 

fiets, de auto als het openbaar vervoer onderdeel is van dit platform. 
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Hieronder zijn de zeven onderzoeksvragen beknopt beantwoord.  

 

1. Wat is de huidige parkeercapaciteit? 
Bedrijventerrein Papendorp heeft 8.130 parkeerplaatsen. Dit is exclusief de 11 

parkeerplaatsen bij het kinderdagverblijf, die een maximum parkeerduur hebben 

van 15 minuten. Deze inclusief, heeft Papendorp 8.141 parkeerplaatsen. 

 

2. Wat is de huidige parkeerdruk? 
De huidige parkeerdruk is te hoog. In theorie heeft Papendorp voldoende 

parkeerplaatsen, maar 92% hiervan ligt op eigen terrein en kan niet voor 

algemeen gebruik worden ingezet. Afgaande op de parkeerdruk van de openbare 

parkeervoorzieningen ligt deze met 98% op de maatgevende dag, veel te hoog. 

 

3. Wie maken gebruik van de parkeervoorzieningen (motief)? 
Bijna driekwart van de parkeerders is werknemer, ruim een kwart is bezoeker. 

 

4. Wat is de ervaring van gebruikers ten aanzien van de huidige 
parkeervoorzieningen en waar zien zij mogelijkheden voor de toekomst? 
Respondenten geven aan de parkeerdruk veel te hoog te vinden, parkeren veel 

illegaal en riskeren daardoor een bekeuring. De loopafstand tot het P+R-terrein, 

de kosten van de P+R, sociale veiligheid in de avonduren en het scheefparkeren 

op eigen terrein zijn kritiekpunten. Mogelijkheden voor de toekomst zien zij 

collectief in het realiseren van meer parkeerplaatsen. Reizen met de fiets of OV 

wordt door slechts een klein aandeel als aantrekkelijk of realistisch gezien. 

 

5. Wat is de toekomstige parkeervraag, op basis van drie scenario’s? 
Op het maatgevende moment, de werkdagmiddag, is de parkeervraag 7.459 

parkeerplaatsen (scenario 1), 9.152 parkeerplaatsen (scenario 2) en 11.412 

parkeerplaatsen (scenario 3). 

 

6. Welke locaties zijn geschikt voor nieuwe parkeervoorzieningen? 
Bestaande locaties, zoals P+R Westraven en Leidsche Rijn en een aantal 

parkeergarages op Papendorp kunnen efficiënter worden benut. Daarnaast 

7  
 
Beantwoording 
onderzoeksvragen 
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kunnen enkele onbebouwde kavels worden ingezet als tijdelijke 

parkeervoorziening. Bij ontwikkeling van deze kavels kan in samenwerking met 

eigenaren en bedrijven worden gewerkt aan meerlaagse, ondergrondse 

parkeervoorzieningen. Nieuwe parkeervoorzieningen moeten collectief 

toegankelijk zijn. Aandacht voor loopafstand van de parkeervoorziening naar 

bedrijven is van essentieel belang. Nu is de loopafstand te groot. Een betere 

verdeling van parkeervoorzieningen over Papendorp is het motto. 

 

7. Welke alternatieve mobiliteitsoplossingen zijn denkbaar om de parkeerdruk op 
Papendorp te verlagen? 
Parkeren op afstand is een goed middel om mensen die met de auto willen 

blijven reizen, te accommoderen. Daarnaast is het stimuleren van het (elektrisch) 

fiets- en OV gebruik aan te raden. Door (elektrische) deelvoertuigen op 

Papendorp voor algemeen gebruik te faciliteren kunnen werkers die met de fiets 

of het openbaar vervoer zijn gekomen of hun auto op afstand hebben 

geparkeerd, toch snel naar afspraken en andere bestemmingen. Hoewel deze 

oplossing niet breed gedragen wordt onder de respondenten, biedt het absoluut 

potentie. Met een pilot kan men kennis maken met de mogelijkheid die deze 

nieuwe vorm van mobiliteit biedt.  
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In deze rapportage is onderzocht hoe om te gaan met de parkeervoorzieningen op 

Papendorp, nu het bedrijventerrein verder wordt ontwikkeld, de parkeerdruk toeneemt 

en het veelgebruikte P+R-terrein Papendorp gaat verdwijnen.  

 

Uit het onderzoek blijkt het volgende:  

■ Uit de parkeerdrukmeting blijkt dat in theorie voldoende parkeercapaciteit aanwezig 

is, maar doordat 92% op eigen terrein is gelegen kan deze capaciteit niet volledig 

worden benut. De parkeerdruk is daardoor veel te hoog. 

■ Op Papendorp zijn zeer beperkt openbare parkeerplaatsen aanwezig. Op deze plekken 

is de bezettingsgraad regelmatig hoger dan 100%.  

■ Papendorp is 15 jaar geleden ontwikkeld met te krappe parkeernormen, waarmee in 

de basis al te weinig parkeerplaatsen waren. Daar komt bij dat 92% niet optimaal kan 

worden ingezet, wat het beschikbare aantal parkeerplaatsen verder doet afnemen. 

■ Uit de parkeermotiefmeting blijkt dat iets minder dat driekwart van de parkeerders 

werknemers betreft, een ruime kwart is bezoeker. 

■ Uit de enquêtes blijkt dat de meerderheid van mening is dat er een te hoge 

parkeerdruk is op Papendorp. Er wordt over het algemeen weinig toekomst gezien in 

reizen met de fiets, het OV of de inzet van deelvoertuigen.  

■ De inventarisatie naar locaties voor nieuwe parkeervoorzieningen laat zien dat op 

enkele plekken nog een efficiëntieslag gemaakt kan worden, maar dat de kansen 

vooral liggen in de nog niet ontwikkelde kavels. Kleine, verspreide parkeerlocaties zijn 

van belang om de loopafstand beperkt te houden.  

■ Alternatieve mobiliteitsoplossingen om de parkeerdruk te verlagen moeten worden 

gezocht in parkeren op afstand en het stimuleren van het gebruik van de fiets en het 

OV door bedrijven. Inzet van deelvoertuigen, parkshuttle, shuttlebusjes en/of 

elektrische deelfietsen vormen daarbij slimme oplossingen.  

 

Het verbeteren van de parkeersituatie op Papendorp is essentieel voor het economisch 

functioneren van het bedrijventerrein. Een combinatie van het aanleggen van nieuwe 

parkeervoorzieningen op Papendorp en het stimuleren van parkeren op afstand, fiets- en 

OV-gebruik wordt op basis van de bevindingen van dit onderzoek geadviseerd. 

 

8  
 
Conclusie 
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Op de volgende pagina’s is opgenomen: 

 

■ Kaart met sectie-indeling onderzoeksgebied 
Vanwege de grootte van het onderzoeksgebied is de kaart in twee delen opgenomen.  

 

■ Tabel met parkeercapaciteit onderzoeksgebied per sectie en naar type parkeerplaats 
De parkeercapaciteit geeft het aantal parkeerplaatsen aan. Er zijn op Papendorp 

verschillende type parkeerplaatsen. Deze zijn terug te vinden in de tabel. Hieronder 

een toelichting van de verschillende typen: 

- Privé: parkeren op eigen terrein;  

- Openbaar: openbare parkeerplaatsen; 

- Invalide: parkeerplaatsen voor mindervaliden; 

- Vergunning: dit betreft een scala aan vergunningparkeren. Meestal gaat het hier om 

parkeerplaatsen die voor specifieke bedrijven zijn gereserveerd (voor werknemers 

of bedrijfsauto’s). 

- Elektrisch laden: parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen 

- Motor: parkeerplaatsen voor motoren; 

- Laden en lossen: parkeerplaatsen voor bevoorradingsverkeer. 

 

 

Bijlage 1  
 
Parkeeronderzoek 
uitgangspunten 
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Figuur B1.1: Sectie-indeling deel 1 



 

www.goudappel.nl Parkeeronderzoek Papendorp B1-3 

 

 
 

Figuur B1.1: Sectie-indeling deel 2 
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Sectie Sectieomschrijving  capaciteit totaal 
Nr.   Eigen terrein Openbaar Invalide 

privé 
Invalide 

openbaar 
vergunning Elektrische voertuigen 

privé 
Elektrische voertuigen 

openbaar 
motor Laden en 

lossen 

1 Parkeerterrein RWS 91       14 4       109 
2 Parkeerterrein RWS 61                 61 
3 Parkeerterrein RWS 160       21         181 
4 RWS tussen gebouw A en C     2     3   4   9 
5 Papendorpseweg 0                 0 
6 P bezoekers Secoya gebouw A nr 99 en E nr 91 44                 44 
7 Secoya gebouw A  met diverse bedrijven 139   2   2 10       153 
8 Parkeerterrein Secoya 20                 20 
9 Parkeerterrein Secoya 41         2       43 
10 Parkeerterrein Secoya 373   1     8       382 
11 Secoya  94       1       2 97 
12 Parkeerplekken tegen gevel gebouw Secoya           2       2 
13 Parkeerterrein Westerstaete (diverse bedrijven) 98                 98 
14 Parkeerkelder Westerstaete 96         12       108 
15 Suppliers Westerstaete 8                 8 
16 Parkeerterrein naast Westerstaete 23                 23 
17 Parkeerterrein Kroonstaete 144   1     1       146 
18 Parkeergarage (7 dekken), hoge gele pand 490                 490 
19 Parkeerterrein DVOM 73   1         3   77 
20 Parkeerkelder DVOM 44       9         53 
21 Bezoekers WTC (achter hek) 78                 78 
22 Voor ingang WTC     4             4 
23 Papendorpseweg (Bol.com) 126                 126 
24A Papendorpseweg (Bol.com) 27                 27 
24B Papendorpseweg (Bol.com) 8                 8 
25 P-garage A, WTC 191   2     6       199 
26 P-garage B, WTC 128   2     10       140 
27 P-garage C, WTC (inclusief -1 kelder) 401   2   13 5   10   431 
28 P-garage Congrescentrum (P-garage F), bovenste dek 108                 108 
29 P-garage Congrescentrum (P-garage F), onderste dek                   0 
30 Parkeren Creative Valley 20         2       22 
31 Parkeren Creative Valley 92   2             94 
32 Offices for you 37                 37 
33 VM Ware 24                 24 
34 The Human Network 10                 10 
35 The Human Network 56                 56 



 

www.goudappel.nl Parkeeronderzoek Papendorp B1-2 

 

Sectie Sectieomschrijving  capaciteit totaal 
Nr.   Eigen terrein Openbaar Invalide 

privé 
Invalide 

openbaar 
vergunning Elektrische voertuigen 

privé 
Elektrische voertuigen 

openbaar 
motor Laden en 

lossen 

36 PI Company 39                 39 
37 Div. bedrijven oa continu, SQS Nederland 42         4       46 
38 RAM Mobile Data 60         5       65 
39 RAM Mobile Data 11                 11 
40 Citadel 17                 17 
41 Citadel 42                 42 
42 Advocatuur en notariaat 72                 72 
43 YMOR- PROACT 57                 57 
44 Brasserie De Steiger 0                 0 
45 Olympia Uitzendbureau 4                 4 
46 Olympia Uitzendbureau 36                 36 
47 G4S 53                 53 
48 G4S 11                 11 
49 The Green Spot (diverse bedrijven) 15                 15 
50 The Green Spot (diverse bedrijven) 44                 44 
51 AM  53         4       57 
52 Mercedes Benz 58         4       62 
53 Mercedes Benz 161                 161 
54 Mercedes Benz 236                 236 
55 BDO, Valid & Stork 284                 284 
56 BDO, Valid & Stork 35                 35 
57 Diverse bedrijven (oa Bauhaus, Mammoet, Iglo) 142         10       152 
58 Unify 35                 35 
59 Holiday Inn Express 86   1             87 
60 Van Deventerlaan                  0 
60A Van Deventerlaan                  0 
61 LEEGSTAAND pand                   0 
62 Hondiuslaan                  0 
63 IG&H Consulting 60         2       62 
64 Mercedes Benz 60                 60 
65 Ilionx - Kropman 60                 60 
66 Pad naast Ilionx - Kropman           0 
67 Hondiuslaan   6               6 
68 Hondiuslaan 10                 10 
69 Janssoniuslaan   5               5 
70 Parkeergarage onder Kinderdagverblijf Saartje 298                 298 
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Sectie Sectieomschrijving  capaciteit totaal 
Nr.   Eigen terrein Openbaar Invalide 

privé 
Invalide 

openbaar 
vergunning Elektrische voertuigen 

privé 
Elektrische voertuigen 

openbaar 
motor Laden en 

lossen 

71 Annatommie MC     5             5 
72 Annatommie MC 12                 12 
73 Mazars  31         1       32 
74 Caesar Groep 31         2       33 
75 LEEGSTAAND pand                   0 
76 Diverse bedrijven (oa Webstate, Pike etc) 46                 46 
77 LEEGSTAAND pand                   0 
78 Deloitte 23                 23 
79 Deloitte 148   2             150 
 80 Invalideplaatsen voor The Courtyard Building     3             3 
81 The Courtyard Building 705                 705 
82 Domus Medica 4                 4 
83 Domus Medica 148                 148 
84 Domus Medica 234                 234 
85 Domus Medica 4                 4 
86 De Roylaan   67               67 
87 Parkeerterrein Sportpark (Tirionlaan)   80               80 
88 Kaiser Advocaten 17                 17 
89 Diverse bedrijven (Sigma-Tau, Task, BW) 17         4       21 
90 Voort en Simplxr 49                 49 
91 Johan de Witthuis 23                 23 
92 Quintop Compagnon 23                 23 
93 Tuinen ATV Hoge Weide 10                 10 
94 Cubiks (nr 50) en leegstaand pand (nr 40) 44                 44 
95 P+R Papendorp   493   3     4     500 
96 LEEGSTAAND pand                    0 
97 Schola Medica 304   2     12       318 
98 Van Deventerlaan (langs de weg) 0                 0 
99 Hondiuslaan 0                 0 
100 Ptolemaeuslaan 0                 0 
101 Ptolemaeuslaan 0                 0 
102 Janssoniuslaan 0                 0 
103 Janssoniuslaan 0                 0 
104 Orteliuslaan  0                 0 
105 Orteliuslaan  0                 0 
106 Orteliuslaan  0                 0 
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Sectie Sectieomschrijving  capaciteit totaal 
Nr.   Eigen terrein Openbaar Invalide 

privé 
Invalide 

openbaar 
vergunning Elektrische voertuigen 

privé 
Elektrische voertuigen 

openbaar 
motor Laden en 

lossen 

107 Orteliuslaan  0                 0 
108 Orteliuslaan  0                 0 
109 Mercatorlaan 0                 0 
110 Mercatorlaan 0                 0 
111 Mercatorlaan 0                 0 
112 Blaeulaan 0                 0 
113 Groenewoudsedijk 0                 0 
totaal 

 
7259 640 32 3 60 113 4 17 2 8130 

 

Tabel B1.1: Parkeercapaciteit per sectie  
 

 

Toelichting op de tabel: 

■ Een viertal secties betrof leegstaande panden. Deze panden genereren geen parkeervraag. De parkeercapaciteit is daarom ook niet meegenomen. Het gaat om 

secties 61, 75, 77 en 96 

■ Sectie 29 (de onderste laag van de parkeergarage onder het congrescentrum) is niet meegenomen in het onderzoek. Dit was verboden terrein en de parkeergarage 

was niet toegankelijk.  
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De tabel met de parkeerdruk is hieronder opgenomen. De parkeercapaciteit op dinsdag 

om 10.00 uur wijkt iets af. Dit komt doordat een drietal bedrijven niet kon worden 

gemeten (geen toegang tot parkeervoorzieningen). Doordat van die bedrijven geen 

parkeerdruk bekend is op dat tijdstip, is de parkeercapaciteit van die bedrijven ook niet 

meegerekend. 

 

Sectie Omschrijving Cap. Dinsdag 20 juni Donderdag 22 juni  Za. 24 juni 

      10.00 

uur 

15.00 

uur 

20.00 

uur 

10.00 

uur 

15.00 

uur 

20.00 

uur 

22.00 

uur 

10.00 

uur 

14.00 

uur 

1 Parkeerterrein RWS 109 31 38 
 

44 31 
    

2 Parkeerterrein RWS 61 0 0 
 

0 0 
    

3 Parkeerterrein RWS 181 79 66 
 

79 71 
    

4 RWS tussen gebouw A en C 9 7 6 
 

6 4 
    

5 Papendorpseweg 0 0 0 
 

0 0 
    

6 P bezoekers Secoya gebouw A nr 99 en E nr 91 44 42 36 
 

43 40 
    

7 Secoya gebouw A  met diverse bedrijven 153 127 138 
 

135 141 
    

8 Parkeerterrein Secoya 20 3 4 
 

2 2 
    

9 Parkeerterrein Secoya 43 30 24 
 

24 19 
    

10 Parkeerterrein Secoya 382 105 169 
 

166 219 
    

11 Secoya (hoekjes op kaart mee!) 97 84 76 
 

70 83 
    

12 Parkeerplekken tegen gevel gebouw Secoya 2 2 2 
 

1 0 
    

13 Parkeerterrein Westerstaete (diverse bedrijven) 98 91 90 
 

104 95 
    

14 Parkeerkelder Westerstaete 108 104 101 
 

106 104 
    

15 Suppliers Westerstaete 8 6 4 
 

7 7 
    

16 Parkeerterrein naast Westerstaete 23 20 20 
 

17 18 
    

17 Parkeerterrein Kroonstaete 146 47 53 
 

45 41 
    

Bijlage 2  
 
Tabellen 
parkeerdruk en 
bezettingsgraad 
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Sectie Omschrijving Cap. Dinsdag 20 juni Donderdag 22 juni  Za. 24 juni 

18 Parkeergarage (7 dekken), hoge gele pand 490 157 183 
 

188 202 
    

19 Parkeerterrein DVOM 77 60 63 
 

58 50 
    

20 Parkeerkelder DVOM 53 x 49 
 

49 48 
    

21 Bezoekers WTC (achter hek) 78 28 30 
 

56 50 
    

22 Voor ingang WTC 4 0 1 
 

0 0 
    

23 Papendorpseweg (Bol.com) 126 48 69 
 

55 65 
    

24A Papendorpseweg (Bol.com) 27 25 25 
 

27 26 
    

24B Papendorpseweg (Bol.com) 8 5 6 
 

6 6 
    

25 P-garage A, WTC 199 177 166 
 

163 171 
    

26 P-garage B, WTC 140 145 136 
 

126 128 
    

27 P-garage C, WTC (inclusief -1 kelder) 431 337 336 
 

326 324 
    

28 P-garage Congrescentrum (P-garage F), 

bovenste parkeerdek 

108 67 71 
 

76 64 
    

29 P-garage Congrescentrum (P-garage F), onderste 

parkeerdek 

0 0 0 
 

0 0 
    

30 Parkeren Creative Valley 22 19 20 
 

20 22 
    

31 Parkeren Creative Valley 94 84 88 
 

74 80 
    

32 Offices for you 37 22 17 
 

27 21 
    

33 VM Ware 24 11 8 
 

24 18 
    

34 The Human Network 10 3 1 
 

2 4 
    

35 The Human Network 56 44 33 
 

40 40 
    

36 PI Company 39 43 51 
 

57 57 
    

37 Div. bedrijven oa continu, SQS Nederland 46 41 35 
 

30 35 
    

38 RAM Mobile Data 65 38 50 
 

59 56 
    

39 RAM Mobile Data 11 2 5 
 

6 8 
    

40 Citadel 17 9 10 
 

11 10 
    

41 Citadel 42 29 29 
 

30 27 
    

42 Advocatuur en notariaat 72 19 27 
 

22 22 
    

43 YMOR- PROACT 57 32 55 
 

44 53 
    

44 Brasserie De Steiger 0 2 7 
 

3 9 
    

45 Olympia Uitzendbureau 4 1 4 
 

1 5 
    

46 Olympia Uitzendbureau 36 7 10 
 

21 34 
    

47 G4S 53 39 38 
 

35 31 
    

48 G4S 11 8 10 
 

10 9 
    

49 The Green Spot (diverse bedrijven) 15 7 10 
 

13 7 
    

50 The Green Spot (diverse bedrijven) 44 10 18 
 

26 25 
    

51 AM  57 31 44 
 

54 31 
    

52 Mercedes Benz 62 31 37 
 

40 39 
    

53 Mercedes Benz 161 83 81 
 

84 80 
    

54 Mercedes Benz 236 x 186 
 

180 179 
    

55 BDO, Valid & Stork 284 134 131 
 

135 122 
    

56 BDO, Valid & Stork 35 35 31 
 

39 35 
    

57 Diverse bedrijven (oa Bauhaus, Mammoet, Iglo) 152 104 108 
 

108 109 
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Sectie Omschrijving Cap. Dinsdag 20 juni Donderdag 22 juni  Za. 24 juni 

58 Unify 35 9 4 
 

3 5 
    

59 Holiday Inn Express 87 21 18 
 

45 66 
    

60 Van Deventerlaan 0 3 3 
 

4 3 
    

60A Van Deventerlaan 0 4 2 
 

4 3 
    

61 LEEGSTAAND pand 0 0 0 
 

0 0 
    

62 Hondiuslaan 0 7 8 
 

8 8 
    

63 IG&H Consulting 62 42 39 
 

40 40 
    

64 Mercedes Benz 60 50 50 
 

59 55 
    

65 Ilionx - Kropman 60 56 44 
 

65 38 
    

66 Pad naast Ilionx - Kropman 0 7 6 
 

5 7 
    

67 Hondiuslaan 6 1 1 
 

0 0 
    

68 Hondiuslaan 10 11 5 
 

10 8 
    

69 Janssoniuslaan 5 0 0 
 

0 0 
    

70 Parkeergarage onder Kinderdagverblijf Saartje 298 225 206 
 

203 209 
    

71 Annatommie MC 5 0 0 
 

2 1 
    

72 Annatommie MC 12 11 10 
 

11 11 
    

73 Mazars  32 32 26 
 

20 21 
    

74 Caesar Groep 33 32 28 
 

34 36 
    

75 LEEGSTAAND pand 0 0 0 
 

0 0 
    

76 Diverse bedrijven (oa Webstate, Pike etc) 46 37 32 
 

35 28 
    

77 LEEGSTAAND pand 0 0 0 
 

0 0 
    

78 Deloitte 23 20 20 
 

17 20 
    

79 Deloitte 150 104 123 
 

114 115 
    

80 Invalideplaatsen voor The Courtyard Building 3 3 2 
 

1 2 
    

81 The Courtyard Building 705 491 479 
 

536 547 
    

82 Domus Medica 4 4 4 
 

2 2 
    

83 Domus Medica 148 131 119 
 

136 123 
    

84 Domus Medica 234 141 148 
 

149 142 
    

85 Domus Medica 4 2 1 
 

3 0 
    

86 De Roylaan 67 69 60 
 

68 69 
    

87 Parkeerterrein Sportpark (Tirionlaan) 80 128 120 13 123 117 8 7 2 17 

88 Kaiser Advocaten 17 4 4 
 

3 3 
    

89 Diverse bedrijven (Sigma-Tau, Task, BW) 21 17 16 
 

11 11 
    

90 Voort en Simplxr 49 37 41 
 

35 47 
    

91 Johan de Witthuis 23 11 18 
 

17 17 
    

92 Quintop Compagnon 23 13 15 
 

16 15 
    

93 Tuinen ATV Hoge Weide 10 1 3 
 

2 4 
    

94 Cubiks (nr 50) en leegstaand pand (nr 40) 44 38 25 
 

27 30 
    

95 P+R Papendorp 500 299 358 95 442 393 39 18 19 47 

96 LEEGSTAAND pand  0 0 0 
 

0 0 
    

97 Schola Medica 318 258 243 
 

231 261 
    

98 Van Deventerlaan  0 0 0 
 

0 1 
    

99 Hondiuslaan 0 0 0 
 

0 0 
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Sectie Omschrijving Cap. Dinsdag 20 juni Donderdag 22 juni  Za. 24 juni 

100 Ptolemaeuslaan 0 3 2 
 

3 3 
    

101 Ptolemaeuslaan 0 5 2 
 

5 8 
    

102 Janssoniuslaan 0 0 0 
 

0 3 
    

103 Janssoniuslaan 0 0 0 
 

0 0 
    

104 Orteliuslaan  0 0 0 
 

1 0 
    

105 Orteliuslaan  0 0 0 
 

0 0 
    

106 Orteliuslaan  0 2 0 
 

2 2 
    

107 Orteliuslaan  0 1 0 
 

0 1 
    

108 Orteliuslaan  0 0 0 
 

0 0 
    

109 Mercatorlaan 0 0 0 
 

0 2 
    

110 Mercatorlaan 0 0 0 
 

0 0 
    

111 Mercatorlaan 0 0 0 
 

0 0 
    

112 Blaeulaan 0 0 0 
 

0 0 
    

113 Groenewoudsedijk 0 0 0 
 

0 3 
    

Totaal aantal parkeerplaatsen 8130 5045 5391 108 5666 5657 47 25 21 64 

 

Tabel B2.1: Parkeerdruk per sectie, per moment 
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De tabel met bezettingsgraad is hieronder opgenomen. Verder wordt opgemerkt dat de 
bezettingsgraad voor de avonden en het weekend is gebaseerd op een andere 
parkeercapaciteit. Op deze tijdstippen is immers alleen de parkeerdruk van het P+R-
terrein en de sportvelden gemeten, en dus is dat ook afgezet tegen de bij die secties 
horende parkeercapaciteit.  
 

Sectie Omschrijving Cap. Dinsdag 20 juni Donderdag 22 juni  Za. 24 juni 

  
 

  10.00 

uur 

15.00 

uur 

20.00 

uur 

10.00 

uur 

15.00 

uur 

20.00 

uur 

22.00 

uur 

10.00 

uur 

14.00 

uur 

1 Parkeerterrein RWS 109 28% 35%  40% 28%     

2 Parkeerterrein RWS 61 0% 0%  0% 0%     

3 Parkeerterrein RWS 181 44% 36%  44% 39%     

4 RWS tussen gebouw A en C 9 78% 67%  67% 44%     

5 Papendorpseweg 0 - -  - -     

6 P bezoekers Secoya gebouw A nr 99 en E nr 91 44 95% 82%  98% 91%     

7 Secoya gebouw A  met diverse bedrijven 153 83% 90%  88% 92%     

8 Parkeerterrein Secoya 20 15% 20%  10% 10%     

9 Parkeerterrein Secoya 43 70% 56%  56% 44%     

10 Parkeerterrein Secoya 382 27% 44%  43% 57%     

11 Secoya (hoekjes op kaart mee!) 97 87% 78%  72% 86%     

12 Parkeerplekken tegen gevel gebouw Secoya 2 100% 100%  50% 0%     

13 Parkeerterrein Westerstaete (diverse bedrijven) 98 93% 92%  106% 97%     

14 Parkeerkelder Westerstaete 108 96% 94%  98% 96%     

15 Suppliers Westerstaete 8 75% 50%  88% 88%     

16 Parkeerterrein naast Westerstaete 23 87% 87%  74% 78%     

17 Parkeerterrein Kroonstaete 146 32% 36%  31% 28%     

18 Parkeergarage (7 dekken), hoge gele pand 490 32% 37%  38% 41%     

19 Parkeerterrein DVOM 77 78% 82%  75% 65%     

20 Parkeerkelder DVOM 53 - 92%  92% 91%     

21 Bezoekers WTC (achter hek) 78 36% 38%  72% 64%     

22 Voor ingang WTC 4 0% 25%  0% 0%     

23 Papendorpseweg (Bol.com) 126 38% 55%  44% 52%     

24A Papendorpseweg (Bol.com) 27 93% 93%  100% 96%     

24B Papendorpseweg (Bol.com) 8 63% 75%  75% 75%     

25 P-garage A, WTC 199 89% 83%  82% 86%     

26 P-garage B, WTC 140 104% 97%  90% 91%     

27 P-garage C, WTC (inclusief -1 kelder) 431 78% 78%  76% 75%     

28 P-garage Congrescentrum (P-garage F), 

bovenste parkeerdek 

108 62% 66%  70% 59%     

29 P-garage Congrescentrum (P-garage F), onderste 

parkeerdek 

0 - -  - -     

30 Parkeren Creative Valley 22 86% 91%  91% 100%     

31 Parkeren Creative Valley 94 89% 94%  79% 85%     

32 Offices for you 37 59% 46%  73% 57%     

33 VM Ware 24 46% 33%  100% 75%     

34 The Human Network 10 30% 10%  20% 40%     
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Sectie Omschrijving Cap. Dinsdag 20 juni Donderdag 22 juni  Za. 24 juni 

35 The Human Network 56 79% 59%  71% 71%     

36 PI Company 39 110% 131%  146% 146%     

37 Div. bedrijven oa continu, SQS Nederland 46 89% 76%  65% 76%     

38 RAM Mobile Data 65 58% 77%  91% 86%     

39 RAM Mobile Data 11 18% 45%  55% 73%     

40 Citadel 17 53% 59%  65% 59%     

41 Citadel 42 69% 69%  71% 64%     

42 Advocatuur en notariaat 72 26% 38%  31% 31%     

43 YMOR- PROACT 57 56% 96%  77% 93%     

44 Brasserie De Steiger 0 - -  - -     

45 Olympia Uitzendbureau 4 25% 100%  25% 125%     

46 Olympia Uitzendbureau 36 19% 28%  58% 94%     

47 G4S 53 74% 72%  66% 58%     

48 G4S 11 73% 91%  91% 82%     

49 The Green Spot (diverse bedrijven) 15 47% 67%  87% 47%     

50 The Green Spot (diverse bedrijven) 44 23% 41%  59% 57%     

51 AM 57 54% 77%  95% 54%     

52 Mercedes Benz 62 50% 60%  65% 63%     

53 Mercedes Benz 161 52% 50%  52% 50%     

54 Mercedes Benz 236 - 79%  76% 76%     

55 BDO, Valid & Stork 284 47% 46%  48% 43%     

56 BDO, Valid & Stork 35 100% 89%  111% 100%     

57 Diverse bedrijven (oa Bauhaus, Mammoet, Iglo) 152 68% 71%  71% 72%     

58 Unify 35 26% 11%  9% 14%     

59 Holiday Inn Express 87 24% 21%  52% 76%     

60 Van Deventerlaan 0 - -  - -     

60A Van Deventerlaan 0 - -  - -     

61 LEEGSTAAND pand 0 - -  - -     

62 Hondiuslaan 0 - -  - -     

63 IG&H Consulting 62 68% 63%  65% 65%     

64 Mercedes Benz 60 83% 83%  98% 92%     

65 Ilionx - Kropman 60 93% 73%  108% 63%     

66 Pad naast Ilionx - Kropman 0 - -  - -     

67 Hondiuslaan 6 17% 17%  0% 0%     

68 Hondiuslaan 10 110% 50%  100% 80%     

69 Janssoniuslaan 5 0% 0%  0% 0%     

70 Parkeergarage onder Kinderdagverblijf Saartje 298 76% 69%  68% 70%     

71 Annatommie MC 5 0% 0%  40% 20%     

72 Annatommie MC 12 92% 83%  92% 92%     

73 Mazars 32 100% 81%  63% 66%     

74 Caesar Groep 33 97% 85%  103% 109%     

75 LEEGSTAAND pand 0 - -  - -     

76 Diverse bedrijven (oa Webstate, Pike etc) 46 80% 70%  76% 61%     
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Sectie Omschrijving Cap. Dinsdag 20 juni Donderdag 22 juni  Za. 24 juni 

77 LEEGSTAAND pand 0 - -  - -     

78 Deloitte 23 87% 87%  74% 87%     

79 Deloitte 150 69% 82%  76% 77%     

80 Invalideplaatsen voor The Courtyard Building 3 100% 67%  33% 67%     

81 The Courtyard Building 705 70% 68%  76% 78%     

82 Domus Medica 4 100% 100%  50% 50%     

83 Domus Medica 148 89% 80%  92% 83%     

84 Domus Medica 234 60% 63%  64% 61%     

85 Domus Medica 4 50% 25%  75% 0%     

86 De Roylaan 67 103% 90%  101% 103%     

87 Parkeerterrein Sportpark (Tirionlaan) 80 160% 150% 16% 154% 146% 10% 9% 3% 21% 

88 Kaiser Advocaten 17 24% 24%  18% 18%     

89 Diverse bedrijven (Sigma-Tau, Task, BW) 21 81% 76%  52% 52%     

90 Voort en Simplxr 49 76% 84%  71% 96%     

91 Johan de Witthuis 23 48% 78%  74% 74%     

92 Quintop Compagnon 23 57% 65%  70% 65%     

93 Tuinen ATV Hoge Weide 10 10% 30%  20% 40%     

94 Cubiks (nr 50) en leegstaand pand (nr 40) 44 86% 57%  61% 68%     

95 P+R Papendorp 500 60% 72% 19% 88% 79% 8% 4% 4% 9% 

96 LEEGSTAAND pand 0 - -  - -     

97 Schola Medica 318 81% 76%  73% 82%     

98 Van Deventerlaan 0 - -  - -     

99 Hondiuslaan 0 - -  - -     

100 Ptolemaeuslaan 0 - -  - -     

101 Ptolemaeuslaan 0 - -  - -     

102 Janssoniuslaan 0 - -  - -     

103 Janssoniuslaan 0 - -  - -     

104 Orteliuslaan 0 - -  - -     

105 Orteliuslaan 0 - -  - -     

106 Orteliuslaan 0 - -  - -     

107 Orteliuslaan 0 - -  - -     

108 Orteliuslaan 0 - -  - -     

109 Mercatorlaan 0 - -  - -     

110 Mercatorlaan 0 - -  - -     

111 Mercatorlaan 0 - -  - -     

112 Blaeulaan 0 - -  - -     

113 Groenewoudsedijk 0 - -  - -     

Totaal aantal parkeerplaatsen 8130 62% 66% 19% 70% 70% 8% 4% 4% 11% 

 
Tabel B2.2: Bezettingsgraad per sectie, per moment 
 
 
Daar waar een liggend streepje is opgenomen, betekent dat de parkeercapaciteit nul is. 
Hiervan is het rekenkundig niet mogelijk een bezettingsgraadpercentage te meten. 
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In onderstaande figuur zijn de deelgebieden weergegeven. In tabel B3.1 is beschreven 

welke secties onder de deelgebieden vallen. Alle 113 secties zijn verdeeld naar een 

deelgebied.  

 

 
 

Figuur B3.1: Deelgebieden van bedrijventerrein Papendorp 
 

Bijlage 3  
 
Deelgebieden 
parkeerdruk-
onderzoek 
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De deelgebieden volgen zo veel als mogelijk logische grenzen, zoals wegen en water. 

Voor deelgebied D is gekozen om twee uit elkaar liggende secties bij elkaar te nemen. 

Dit zijn namelijk de secties waar ook een avond- en weekendmeting is verricht. Door 

deze secties samen in één deelgebied op te nemen kunnen de resultaten van die 

metingen in één overzicht worden getoond. 

 

Deelgebied Bestaande uit secties 

A 52 t/m 61, 64 en 98 

B 30 t/m 51, 100 en 101 

C 78 t/m 86, 97 en 104 t/m 111 

D 87 en 95 

E 65 t/m 77, 62, 63, 96, 99, 102, 103, 112 

F 88 t/m 94 en 113 

G 21 t/m 29 

H 5 t/m 20 

I 1 t/m 4 

 

Tabel B3.1: secties per deelgebied 
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Op de volgende pagina’s is opgenomen: 

 

■ Vragenlijst online enquête 
De opgenomen vragenlijst bestaat uit alle vragen. Bij het invullen van de enquête 

hebben respondenten, afhankelijk van hun invoer, een selectie van de vragen te zien 

gekregen. Respondenten die aangaven met de fiets naar het werk te reizen is 

bijvoorbeeld niet gevraagd waar ze hun auto parkeren.  

 

■ Vragenlijst straatenquête 
Ook bij de straatenquête kon het voorkomen dat respondenten niet alle vragen 

kregen. Respondenten die aangaven niet met de auto te komen, kregen vraag 4 tot 

en met 6 niet te horen. 

 

 

 

Bijlage 4  
 
Vragenlijsten 
enquêtes 



                                                                                                                    

Welkom bij de vragenlijst over parkeren op Papendorp

Veel werknemers en bezoekers op Papendorp ervaren een hoge parkeerdruk. 
Parkeerterrein bij bedrijven lopen snel vol, het P+R-terrein is vaak vol en men 
parkeert soms op het gras. 

Omdat de komende jaren meer bedrijven op Papendorp zullen komen, vinden 
Vereniging Parkmanagement Papendorp en de gemeente Utrecht het belangrijk 
om te kijken wat voor oplossingen voor handen zijn voor deze hoge 
parkeerdruk. Daarvoor willen we ook uw mening weten. 

Hoe druk vindt u het met parkeren op Papendorp? En welke oplossingen ziet 
u?

Er volgen eerst een paar algemene vragen.

Q1 Wat is de naam van het bedrijf waar u werkt?

Q2 Hoeveel dagen per week reist u naar Papendorp?

1 2 3 4 5 6 7

Q3 Welk vervoermiddel gebruikt u voor uw woon-werk reis?
Benoem het hoofdvervoermiddel van uw reis

Auto / motor (--> vraag 4) 

Openbaar vervoer (--> vraag11)

Fiets (--> vraag 14)

Elektrische fiets (--> vraag 14)

Brommer / scooter (--> vraag 14)

De volgende vragen gaan over parkeren met de auto op Papendorp.



Q4 Waar parkeert u uw auto meestal?

Ik heb een privé parkeerplaats bij kantoor (--> vraag 21)

Op een door mij gereserveerde parkeerplaats bij mijn kantoor

Op een werknemersparkeerplaats bij mijn kantoor (niet gereserveerd)

Op een bezoekersparkeerplaats bij mijn kantoor (niet gereserveerd)

Op het P+R-terrein Papendorp

Langs de openbare weg

Ergens anders

namelijk:

Q5 Welk rapportcijfer geeft u de parkeervoorzieningen op Papendorp over het algemeen 
? 
Denk hierbij aan de vindbaarheid van de parkeerlocatie, het aantal parkeerplekken, de 
breedte van de parkeerplaats.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Q6 Hoe vaak komt het voor dat het moeilijk is om een parkeerplaats te vinden op de 
locatie waar u wilt parkeren?

Altijd (--> vraag 7)

Vaak (--> vraag 7)

Soms (--> vraag 7)

Nooit (--> vraag 7)

Q7 Op welke dagen is het moeilijk een parkeerplaats te vinden? 

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

Weet ik niet

Q8 Op welk tijdstip is het moeilijk een parkeerplaats te vinden?

Voor 08.00 uur

Tijdens de ochtendspits 08.00 en 10.00 uur)

Tussen de spitsen (10.00 tot 16.00 uur)

Tijdens de avondspits (16.00 en 18.00 uur)

Na 18.00 uur



Q9 Wat doet u als u geen parkeerplaats kunt vinden?

Een extra rondje rijden om toch op de gewenste plek te kunnen parkeren

Op het P+R terrein parkeren

Op een plek parkeren die geen officiële parkeerplaats is (bijv. op de weg of op het gras)

Anders

namelijk:

Q10 Wanneer zou u overwegen om met het openbaar vervoer naar het werk te gaan?
Maximaal 3 antwoorden mogelijk

Als het goedkoper wordt

Als de busvoorziening bij huis verbetert

Als de busvoorziening op Papendorp verbetert

Als de treinvoorziening verbetert

Als het drukker wordt met parkeren

Als mijn werkgever OV-reizen (volledig) vergoedt

Als ik een alternatief heb om tijdens werktijd naar afspraken te gaan (bijvoorbeeld een leenauto)

De aard van mijn werk leent zich er niet voor om met het openbaar vervoer te reizen

Ik zou niet overwegen met het openbaar vervoer te gaan

Anders

namelijk:

Q11 Wanneer zou u overwegen om met de fiets naar het werk te gaan? (--> vraag 21)
Maximaal 3 antwoorden mogelijk

Als ik dichterbij zou wonen

Als ik een elektrische fiets zou hebben

Als ik mijn fiets veilig kan stallen

Als mijn werkgever een fietsplan heeft

Als ik een alternatief heb om tijdens werktijd naar afspraken te gaan (bijvoorbeeld een leenauto)

Als de fietsvoorzieningen op Papendorp verbeteren (bv. fietspaden en stallingen)

De aard van mijn werk leent zich er niet voor om met de fiets te reizen

Ik zou niet overwegen met de fiets te gaan

Anders

namelijk:

De volgende vragen gaan over reizen met het openbaar vervoer naar 
Papendorp.



Q12 Wat is voor u de reden om met het openbaar vervoer te gaan?
Maximaal 3 antwoorden mogelijk

De beste reistijd

Reisgemak

Gewoonte 

Het is de meest praktische oplossing voor mij

Uit principe reis ik altijd met openbaar vervoer

Om niet in de file te staan

Om financiële redenen

Ik beschik niet over een auto/rijbewijs

Fietsen is geen (goede) optie 

Er zijn weinig parkeerplaatsen op Papendorp

Ik vind het parkeertarief te hoog

Anders

namelijk:

Q13 Hoe reist u naar kantoor vanaf de laatste OV-halte van uw reis?

Vanaf een bushalte in Papendorp te voet naar kantoor (--> vraag 21)

Vanaf een bushalte in Papendorp met de fiets naar kantoor  (--> vraag 15)

Vanaf Utrecht Centraal met de fiets naar kantoor  (--> vraag 15)

Q14 Welk rapportcijfer geeft u de OV-zieningen op Papendorp over het algemeen ? 
Denk hierbij aan de bushaltes en aantal bussen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

De volgende vragen gaan over reizen met de fiets of brommer naar Papendorp.



Q15 Wat is voor u de reden om met de (elektrische) fiets/brommer te gaan?
Maximaal 3 antwoorden mogelijk

De beste reistijd

Reisgemak

Gewoonte 

Het is de meest praktische oplossing voor mij

Uit principe

Om niet in de file te staan

Om financiële redenen

Ik beschik niet over een auto/rijbewijs

Het OV is geen (goede) optie

Er zijn weinig parkeerplaatsen op Papendorp

Ik vind het parkeertarief te hoog

Anders

namelijk:

Q16 Waar parkeert u uw fiets/brommer?

Bij of onder mijn kantoor, in een fietsenstalling/rek

Bij of onder mijn kantoor, buiten een fietsenstalling/rek

In de openbare ruimte, in een fietsenstalling/rek

In de openbare ruimte, buiten een fietsenstalling/rek

Anders

namelijk:

Q17 Welk rapportcijfer geeft u de fietsvoorzieningen op Papendorp over het algemeen? 
Denk hierbij aan de fietspaden, oversteek mogelijkheden, fietsenstallingen en dergelijke.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Q18 In hoeverre bent u het eens met de volgende stelling?

Er zijn voldoende oplaadpunten 
Papendorp voor de elektrische fiets

Volledig mee 
oneens Mee oneens Neutraal Mee eens

Volledig mee 
eens



Q19 Wat zou beter kunnen aan de fietsvoorzieningen op Papendorp? (indien q17 is lager 
dan 10)
Maximaal 3 antwoorden mogelijk

Meer openbare fietsparkeerplaatsen

Meer laadpalen voor fietsen in de openbare ruimte

Meer fietsparkeerplaatsen bij mijn kantoor

Meer laadpalen voor fietsen bij mijn kantoor

Overdekte fietsenstallingen

Afgesloten fietsenstallingen

Bewaakte fietsenstallingen

Anders

namelijk:

Er volgen nu een aantal stellingen over de huidige situatie op Papendorp.

Q20 In hoeverre bent u het eens met deze stellingen?

Er zijn voldoende parkeerplaatsen bij 
de bedrijven

Volledig mee 
oneens Mee oneens Neutraal Mee een

Volledig mee 
oneens

Er zijn voldoende openbare 
parkeerplaatsen

Er rijden voldoende bussen

Er zijn voldoende bushaltes

De afstand van de bushalte naar mijn 
kantoor is goed

Er zijn voldoende fietspaden en 
stallingen 

De voetpaden en zebrapaden zijn 
goed

Er volgen nu een aantal stellingen over de toekomstige situatie op Papendorp.

Q21 In hoeverre denkt dat u dat de volgende zaken succesvol kunnen zijn in de 
toekomst?

Deelauto's op Papendorp die iedereen 
kan gebruiken

Volledig mee 
oneens Mee oneens Neutraal Mee een

Volledig mee 
oneens

Meer oplaadpalen voor elektrische 
auto

Meer oplaadpalen voor elektrische 
fiets

Meer openbaar vervoer 
mogelijkheden



Zelfrijdende auto's (bv. die u afzetten, 
elders parkeren en weer komen 
ophalen)

Q22 Heeft u nog vragen of opmerkingen?

Dit is het einde van de vragenlijst.
Bedankt voor het invullen. Door op het vinkje te klikken worden uw antwoorden 
verzonden.
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In deze bijlage zijn alle resterende grafieken en tabellen opgenomen van de online en 

straatenquête. Vanwege de leesbaarheid van de tekst is namelijk niet alles in de tekst 

gebruikt. 

 

Online enquête 
 

Algemeen 
 

  
 

Figuur B5.1 
 

3,8%
6,2%

18,7%

27,9%

42,5%

0,2%

0,0%

Hoeveel dagen per week reist u naar 
Papendorp?

1 2 3 4 5 6 7

Bijlage 5  
 
Grafieken en 
tabellen enquêtes 
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Auto 
 

 
 

Figuur B5.2 
 

 

 
 

Figuur B5.3    Figuur B5.4 
 
 

5,5%
5,1%

49,5%5,7%

22,8%

7,4%

4,0%

Waar parkeert u uw auto meestal?

Ik heb een privé parkeerplaats
bij kantoor

Op een door mij
gereserveerde parkeerplaats
bij mijn kantoor

Op een
werknemersparkeerplaats bij
mijn kantoor (niet
gereserveerd)
Op een
bezoekersparkeerplaats bij
mijn kantoor (niet
gereserveerd)

13%

34%

37%

17%

Hoe vaak komt het voor dat het 
moeilijk is om een parkeerplaats te 
vinden op de locatie waar u wilt 

parkeren?

Altijd Vaak Soms Nooit

9,6%

13%

14%

13%15%

14%

12%

8%
1% 0%

Welk rapportcijfer geeft u de 
parkeervoorzieningen op Papendorp 
over het algemeen? Gemiddelde = 4,5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Figuur B5.5 
 

 

 
 

Figuur B5.6 
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(08.00 en 10.00
uur)

Tussen de spitsen
(10.00 tot 16.00

uur)

Tijdens de
avondspits (16.00
en 18.00 uur)

Na 18.00 uur

Op welke tijdstip is het moeilijk een parkeerplaats te vinden? (meerdere antwoorden 
mogelijk)

7%

13%

13%

10%

4%

5%

7%

28%

54%

8%

0% 20% 40% 60%

Als het goedkoper wordt

Als de busvoorziening bij huis verbetert

Als de busvoorziening op Papendorp verbetert

Als de treinvoorziening verbetert

Als het drukker wordt met parkeren

Als mijn werkgever OV-reizen (volledig) vergoedt

Als ik een alternatief heb om tijdens werktijd naar
afspraken te gaan (bijvoorbeeld een leenauto)

De aard van mijn werk leent zich er niet voor om
met het openbaar vervoer te reizen

Ik zou niet overwegen met het openbaar vervoer te
gaan

Anders

Wanneer zou u overwegen om met het openbaar vervoer naar het werk te gaan? 
(meerdere antwoorden mogelijk, maximaal 3)
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Figuur B5.7 
 

 

Openbaar vervoer 
 

 
 

Figuur B5.8 
 
  

42%

9%

2%

6%

6%

2%

21%

36%

8%

0% 20% 40%

Als ik dichterbij zou wonen

Als ik een elektrische fiets zou hebben

Als ik mijn fiets veilig kan stallen

Als mijn werkgever een fietsplan heeft

Als ik een alternatief heb om tijdens werktijd naar
afspraken te gaan (bijvoorbeeld een leenauto)

Als de fietsvoorzieningen op Papendorp verbeteren
(bv. fietspaden en stallingen)

De aard van mijn werk leent zich er niet voor om
met de fiets te reizen

Ik zou niet overwegen met de fiets te gaan

Anders

Wanneer zou u overwegen om met de fiets naar het werk te gaan? (meerdere 
antwoorden mogelijk, maximaal 3)

92%

0% 8%

Hoe reist u naar kantoor vanaf de laatste OV-halte van uw reis?

Vanaf een bushalte in Papendorp
te voet naar kantoor

Vanaf een bushalte in Papendorp
met de fiets naar kantoor

Vanaf Utrecht Centraal met de
fiets naar kantoor
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Fiets/brommer 
 

 
 

Figuur B5.9 
 

 

 
 

Figuur B5.10 
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Waar parkeert u uw fiets/brommer?

Bij of onder mijn kantoor, in een
fietsenstalling/rek
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Anders
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Figuur B5.11 
 

 

 
 

Figuur B5.12  
 

 

Straatenquête 
 

 
 

Figuur B5.13
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Hoe moeilijk is het over het algemeen om een parkeerplek te vinden?
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Scenario 1 
 

programma parkeervraag 

  zonder 

dubbel-

gebruik 

werkdag

ochtend 

werkdag

middag 

werkdag

avond 

koop-

avond 

werkdag

nacht 

zaterdag

middag 

zaterdag

avond 

zondag

middag 

Kantoren 4.868 4.868 4.868 243 243 0 0 0 0 

Kantoren - RWS 89 89 89 4 4 0 0 0 0 

Congres- en vergadercentra 2.412 2.412 2.412 121 121 0 0 0 0 

Hotels 86 43 52 86 86 86 52 65 26 

Kinderopvang 7 7 7 0 0 0 0 0 0 

Sportvelden 70 18 18 35 35 0 70 18 70 

Tuincomplex 20 4 8 2 2 0 20 4 20 

Horeca 10 3 4 9 8 0 7 10 4 

parkeervraag 7.564 7.445 7.459 501 501 87 150 97 121 

parkeeraanbod  8.130 8.130 8.130 8.130 8.130 8.130 8.130 8.130 

overschot/tekort  685 671 7.629 7.629 8.043 7.980 8.033 8.009 

 

Tabel B6.1: Parkeerbalans Papendorp scenario 1 
 
  

Bijlage 6  
 
Parkeerbalans 
scenario´s 
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Scenario 2 
 

programma parkeervraag 

  zonder 

dubbel-

gebruik 

werkdag

ochtend 

werkdag

middag 

werkdag

avond 

koop-

avond 

werkdag

nacht 

zaterdag

middag 

zaterdag

avond 

zondag

middag 

Kantoren 6.562 6.562 6.562 328 328 0 0 0 0 

Kantoren - RWS 89 89 89 4 4 0 0 0 0 

Congres- en vergadercentra 2.412 2.412 2.412 121 121 0 0 0 0 

Hotels 86 43 52 86 86 86 52 65 26 

Kinderopvang 7 7 7 0 0 0 0 0 0 

Sportvelden 70 18 18 35 35 0 70 18 70 

Tuincomplex 20 4 8 2 2 0 20 4 20 

Kiss and Ride 9 9 5 5 5 0 0 0 0 

Horeca 10 3 4 9 8 0 7 10 4 

parkeervraag 9.257 9.139 9.152 586 585 87 150 97 121 

parkeeraanbod  8.167 8.167 8.167 8.167 8.167 8.167 8.167 8.167 

overschot/tekort  -972 -985 7.581 7.582 8.080 8.017 8.070 8.046 

 

Tabel B6.2: Parkeerbalans Papendorp scenario 2 
 

 

Scenario 3 
 

programma parkeervraag 

  zonder 

dubbel-

gebruik 

werkdag

ochtend 

werkdag

middag 

werkdag

avond 

koop-

avond 

werkda

gnacht 

zaterdag

middag 

zaterdag

avond 

zondag

middag 

Kantoren 8.751 8.751 8.751 438 438 0 0 0 0 

Kantoren - RWS 89 89 89 4 4 0 0 0 0 

Congres- en vergadercentra 2.412 2.412 2.412 121 121 0 0 0 0 

Hotels 136 68 81 136 136 136 81 102 41 

Kinderopvang 7 7 7 0 0 0 0 0 0 

Sportvelden 70 18 18 35 35 0 70 18 70 

Tuincomplex 20 4 8 2 2 0 20 4 20 

Kiss and Ride 9 9 5 5 5 0 0 0 0 

Horeca 115 34 46 103 98 0 86 115 52 

parkeervraag 11.601 11.384 11.413 839 834 136 259 239 183 

parkeeraanbod  10.474 10.474 10.474 10.474 10.474 10.474 10.474 10.474 

overschot/tekort  -910 -939 9.635 9.640 10.338 10.215 10.235 10.291 

 

Tabel B6.3: Parkeerbalans Papendorp scenario 3 
 

 

 



 

 

 

 

Vestiging Den Haag 

Casuariestraat 9a 

2511 VB Den Haag 

T (070) 305 30 53 

 

 

www.goudappel.nl 

goudappel@goudappel.nl 

 


