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Voorwoord 
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C.B.P.H.L. Coppens v 



Parkeerkeuzegedrag op bedrijventerreinen 

Samenvatting 

De mobiliteit stijgt in Nederland. Daarnaast neemt ook het autobezit en autogebruik toe. 

Op het moment dat de ruimtelijke omgeving hier niet in meegroeit, kunnen er problemen 

ontstaan op het gebied van de verkeersdoorstroming. Dit is het geval op de verouderde 

bedrijventerreinen in Nederland. Door het toenemende autobezit en -gebruik, neemt ook 

de parkeerdruk op bedrijventerreinen toe. De bedrijventerreinen zijh niet meer up-to

date, en daardoor ontstaan er problemen op het gebied van parkeren. Deze problemen 

leiden tot verrommelde bedrijventerreinen. 

Het doel van dit onderzoek is inzicht te krijgen in het parkeergedrag op 

bedrijventerreinen en hoe dit parkeergedrag te beïnvloeden is. Met behulp van dit inzicht 

worden er maatregelen opgesteld om het parkeergedrag op bedrijventerreinen te 

beïnvloeden. 

Om een beeld te krijgen hoe parkeren op dit moment op bedrijventerreinen plaatsvindt, 

is er een literatuurstudie uitgevoerd. Hieruit blijkt echter dat er weinig tot geen kennis 

beschikbaar is over parkeren op bedrijventerreinen. Uit interviews met verkeerskundige 

medewerkers van gemeentes, blijkt dat er op bedrijventerreinen geen parkeerbeleid is. 

Op het moment dat er parkeerproblemen zijn, wordt van de bedrijven verwacht dat zij 

deze zelf oplossen. 

Aan de hand van een praktijkonderzoek is het parkeergedrag op bedrijventerreinen in 

kaart gebracht. Uit observaties op bedrijventerreinen blijkt dat er regelmatig auto's 

worden geparkeerd op daarvoor niet bestemde locaties. Uit de survey die is verspreid op 

3 vooraf geselecteerde bedrijventerreinen blijkt dat kosten, voldoende plaats en looptijd 

veel invloed hebben op de daadwerkelijke keuze voor de parkeerplaats. 

Met behulp van een stated preference methode die opgenomen is in de survey is er een 

parkeerkeuze model ontwikkeld. Met dit parkeerkeuze model is het mogelijk de kans te 

berekenen dat er voor een parkeervoorziening gekozen wordt. In deze berekening 

worden 5 kenmerken van de parkeervoorziening meegenomen, namelijk: 

• Eigen bijdrage aan de parkeerkosten 

• Looptijd van parkeervoorziening naar bestemming 

• Aanwezige beveiliging op de parkeervoorziening 

• Voldoende plaats garantie 

• Type parkeervoorziening 

C.B.P.H.L. Coppens vii 
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Samenvatting 

Uit het parkeerkeuze model blijkt dat de eigen bijdrage aan de parkeerkosten de grootste 

invloed uitoefenen op de uiteindelijk keuze. Ook de looptijd en de voldoende plaats 

garantie beïnvloeden de uiteindelijk keuze, echter in veel mindere mate dan de eigen 

bijdrage aan de parkeerkosten. De laatste twee punten, de aanwezige beveiliging en het 

type parkeervoorziening, leveren weinig invloed op de uiteindelijk keuze van de 

parkeervoorziening . 

Met het parkeerkeuze model kan de planning van parkeervoorzieningen op 

bedrijventerreinen bepaald worden. Punten die bij de planning naar voren kunnen 

komen, zijn de locatie en bijvoorbeeld de parkeerkosten van de parkeervoorziening . Het 

parkeerkeuze model kan gebruikt worden voor de planning op bedrijventerreinen waar 

herstructurering noodzakelijk is, maar ook voor bedrijventerreinen die opnieuw worden 

aangelegd. 
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Parkeerkeuzegedrag op bedrijventerreinen 

DeelA Onderzoeksopzet 

1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

In 2006 waren er in Nederland 7,2 miljoen auto's, er wordt verwècht dat dit aantal in 

2030 stijgt naar 9,7 miljoen auto's (Lamens et al., 2008). 

Naast het autobezit zal ook het autogebruik in de toekomst hoger zijn. Voor de toekomst 

wordt verwacht dat de mobiliteit steeds meer zal toenemen. Er wordt zelfs verwacht dat 

er in 2020 30% meer gereisd wordt. Het voornaamste vervoersmiddel zal dan nog steeds 

de auto zijn (Ministerie Verkeer en Waterstaat, 2001). 

Doordat er steeds meer autogebruik is, zullen er ook meer parkeervoorzieningen nodig 

zijn om deze auto's te parkeren. De parkeerdruk in Nederland zal dus hoger worden. Dit 

gebeurt op alle plaatsen in Nederland, dus ook op de bedrijventerreinen. 

Op het moment dat dit onderzoek wordt uitgevoerd is er in Nederland circa 95.000 

hectare ruimte ingericht als bedrijventerrein. Hiervan is ongeveer 32.000 hectare, ruim 

33% van het huidige areaal, verouderd en herstructurering van die terreinen is wenselijk 

(Arcadis & Stec Groep, 2007). 

Door deze veroudering en de toenemende mobiliteit kunnen veel bedrijventerreinen de 

parkeerdruk niet aan. Doordat de parkeerdruk te hoog is, worden er auto's buiten de 

(legale) parkeervoorzieningen geparkeerd. Dit zorgt onder andere voor een verslechterde 

bereikbaarheid van en onveilige situaties op bedrijventerreinen. 

De NV BOMl afdeling bedrijventerreinen houdt zich bezig met de herstructurering van 

verouderde bedrijventerreinen. Eén kenmerk van een verouderd terrein kan de 

verslechterde ontsluiting zijn. Doordat de wegenstructuur niet meer aan de hedendaagse 

eisen voldoet, komt de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen in het geding. 

Parkeerproblemen dragen mede bij aan een verslechterde bereikbaarheid van 

bedrijventerreinen. Dit is één van de onderwerpen waar de NV BOM zich op richt en 

waarop dit onderzoek is gericht. 

1 NV BOM houdt zich bezig met het creëren van kansen voor Brabant, door het versterken van de 

economische groei- en innovatiekracht. 

Linda Coppens 1 
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1. 2 Onderzoekskader 

Deze paragraaf gaat in op de opzet van het onderzoek. Eerst wordt de afbakening van 

het onderzoek besproken. Daarna komen de probleemstelling, doelstelling en de 

onderzoeksvraag aan bod. 

Afbakening 

IBIS2 Werklocaties hanteert de onderstaande typologie bestaande uit vijf types: 

• Bedrijventerreinen voor zware industrie: dit is een bedrijventerrein waar vestiging 

van alle soorten bedrijvigheid is toegestaan (inclusief milieuhinderlijke bedrijven) 

en waar minimaal bedrijvigheid in hindercategorie vijf is toegestaan; 

• Zeehaventerrein : bedrijventerrein met laad-jloskade langs diep vaarwater, 

toegankelijk voor zeeschepen; 

• Gemengd bedrijventerrein : terrein met een hindercategorie één tot en met vier, 

bestemd voor reguliere bedrijvigheid en niet behorend tot de terreinen die zijn 

getypeerd als hoogwaardig bedrijvenpark of distributiepark; 

• Hoogwaardig bedrijvenpark: bedrijventerrein dat specifiek is bestemd voor 

bedrijven met hoogwaardige (productie- enjof R&D-) activiteiten; 

• Distributiepark: bedrijventerrein dat specifiek is bestemd voor transport- en 

distri butiebed rijven. 

Dit onderzoek zal zich richten op gemengde bedrijventerreinen. Ongeveer 80% van alle 

bedrijventerreinen in Nederland, zijn gemengde bedrijventerreinen. Omdat dit type 

bedrijventerrein het meeste voorkomt in Nederland, is het ook voor de maatschappelijke 

relevantie van belang dat het onderzoek zich hier op zal richten. 

Probleemstelling 

In de aanleiding is weergegeven dat tegenwoordig steeds vaker problemen voorkomen 

op het gebied van parkeren op bedrijventerreinen. Op dit moment is nog weinig bekend 

over de parkeerproblemen op bedrijventerreinen. Er bestaat een behoefte aan nieuwe of 

verbeterde inzichten in deze problemen. Hieruit wordt dan ook de probleemstelling 

afgeleid. 

2 Instituut voor Bedrijfs- en Industriële Statistieken 
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De probleemstelling luidt dan ook; 

Het parkeren op bedrijventerreinen gebeurd op locaties die hiervoor niet bestemd 

zijn, waardoor de verkeersdoorstroming in het geding komt en er een verrommelde 

uitstraling op de bedrijventerreinen ontstaat. 

Doelstelling 

Op de markt en in de praktijk zijn nog geen concrete maatregelen die bijdrage aan de 

vermindering van parkeerproblemen op bedrijventerreinen. 

De doelstelling voor dit onderzoek luidt; 

Door het uitvoeren van literatuuronderzoek en praktijkonderzoek wordt het 

parkeergedrag van bezoekers in kaart gebracht en worden maatregelen bepaald die 

parkeerproblemen op bedrijventerre,inen kunnen verminderen enjof oplossen. 

Onderzoeksvraag 

Aan de hand probleemstelling en de doelstelling wordt de onderzoeksvraag geformuleerd. 

De onderzoeksvraag van dit onderzoek luidt; 

Hoe ziet het parkeergedrag op gemengde bedrijventerreinen eruit en welke 

maatregelen kunnen in de toekomst het parkeergedrag op bedrijventerreinen 

beïnvloeden? 

Om het antwoord op de onderzoeksvraag te beantwoorden, wordt deze onderverdeeld in 

een aantal deelvragen. De deelvragen van dit rapport zijn: 

1) "Wat is de definitie van parkeergedrag"? 

2) "Wat beïnvloed het parkeergedrag?" 

3) "Wat zijn mogelijke oplossingsrichtingen om parkeergedrag te beïnvloeden?" 

1.3 Aanpak 

De aanpak van het onderzoek wordt besproken aan de hand van het onderzoeksmodel 

dat is weergegeven in figuur 1. 

C.B.P.H.L. Coppens 3 
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Figuur 1: 

Onderzoeksmodel 

Literatuur 

P.rk ...... In .... atI. tat 
hdrtjv tarhlnu 

1 
1 
I 
1 , _______________ J 

r 

Praktijkonderzoek 

r , 
I 
1 
1 ______ 1 

Ontwerp 

Het onderzoeksmodel bestaat uit drie delen. Gestart wordt met een verdieping in de 

theorie met behulp van een literatuurstudie. In deze literatuurstudie wordt er op zoek 

gegaan naar informatie over parkeren in relatie tot bedrijventerreinen. De resultaten 

hiervan zullen input zijn voor het praktijkonderzoek. 

In het praktijkonderzoek wordt er een schouw, een survey en een aantal interviews 

uitgevoerd. Voor het praktijkonderzoek zijn er vanuit de NV BOM drie praktijkcases 

aangedragen. Deze praktijkcases bestaan uit drie bedrijventerreinen. Met behulp van de 

schouw wordt de parkeersituatie op deze bedrijventerreinen in kaart gebracht. Met de 

informatie uit het literatuuronderzoek, de schouwen de interviews wordt vervolgens een 

survey opgezet. Deze survey wordt verspreid op de 3 bedrijventerreinen. 

Afgesloten wordt met het ontwerp van een model waarin de resultaten van het 

onderzoek zijn verwerkt. Dit model wordt gevalideerd door middel van toepassing in de 

praktijk. 

Voor een onderzoek zijn verschillende methodes toe te passen. Voor dit onderzoek 

worden de volgende methodes gebruikt (Verschuren & Doorewaard, 2007). 

4 

• Bureauonderzoek; een onderzoek volledig gebaseerd op informatie uit literatuur, 

ook wel een literatuurstudie genoemd. 

• Case studie; een onderzoek waarbij de onderzoeker probeert om een diepgaand 

en integraal inzicht te krijgen in één of enkele tijdruimtelijke begrensde objecten 

of processen. 

• Survey; empirisch onderzoek met een vaak kwantitatieve verwerking en analyse. 
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Hieronder zal iedere onderzoeksmethode verder worden toegelicht. Onder andere zal 

besproken worden waarom er gekozen is voor deze methodes en hoe de resultaten 

worden verwerkt in het rapport. 

Su reauonderzoek 

Het bureauonderzoek is gestart vanuit een ongestructureerde zoektocht naar informatie 

over de onderwerpen bedrijventerreinen en parkeren. Uiteindelijk is hieruit de nodige 

informatie gefilterd en is er verder gezocht naar aanvullende informatie middels een 

gestructureerd literatuuronderzoek. 

De resultaten van dit literatuuronderzoek zijn beschreven in hoofdstuk 2. 

Case studie 

Vanuit de NV BOM zijn er 3 cases aangereikt van bedrijventerreinen waar zich volgens 

hen parkeerproblemen voordoen. Deze 3 cases zullen besproken worden in hoofdstuk 3. 

Hierin wordt ook wat dieper ingegaan op de parkeerproblemen die zich voordoen op de 

terreinen. Uiteindelijk zal de survey die opgezet wordt ook verspreid worden op de 

bedrijventerreinen uit de case studie. 

Survey 

De belangrijkste basis voor het opzetten van de survey zijn de resultaten uit het 

literatuuronderzoek en uit de case studie. De survey zal bestaan uit een stukje revealed 

preference onderzoek en stated preference onderzoek. 

Een revealed preference onderzoek geeft het werkelijke gedrag weer van de respondent. 

Hierbij dient de respondent dus aan te geven wat hij op een bepaald moment werkelijk 

doet. Sij een stated preference onderzoek, wordt er niet uitgegaan van een werkelijke 

situatie, maar van een denkbeeldige situatie. Door de laatste methode ook toe te passen, 

kunnen er verschillende situaties gecreëerd worden, waardoor een breder overzicht van 

keuzes bekend wordt. De opzet van de survey zal besproken worden in hoofdstuk 4. 

De resultaten uit de survey leiden tot de analyseresultaten. Deze analyseresultaten zijn 

verwerkt in het ontwerp tot een model. De resultaten van de analyse worden 

weergegeven in hoofdstuk 5 en 6. Het model wordt besproken in hoofdstuk 7. 

1.4 Belangen 

In deze paragraaf wordt het belang van het onderzoek beschreven. Hier wordt ingegaan 

op het belang vanuit 3 perspectieven. Eerst wordt er ingegaan op het wetenschappelijk 

C.S.P.H.L. Coppens 5 
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belang van het onderzoek. Vervolgens zal het maatschappelijk belang besproken worden. 

De paragraaf wordt afgerond met de toelichting van het belang voor de onderzoeker. 

Wetenschappelijk belang 

In de wetenschap is er nog weinig bekend over parkeren op bedrijventerreinen. Door dit 

onderzoek uit te voeren wordt er met behulp van een stated preference onderzoek en 

een model analyse in kaart gebracht welke maatregelen invloed kunnen uitoefenen op 

het bestaande parkeerkeuzegedrag op bedrijventerreinen. Hiermee kan er in de 

toekomst bepaald worden welke aanpassingen er doorgevoerd kunnen worden bij een 

parkeervoorziening op bedrijventerreinen om deze meer of minder aantrekkelijk te 

maken . 

Daarnaast bieden de resultaten uit dit onderzoek een mogelijkheid voor 

vervolgonderzoek. Het rapport geeft voldoende aanknopingspunten om het onderzoek 

naar parkeren op bedrijventerreinen uit te breiden en te verdiepen. 

Maatschappelijk belang 

Het herstructureren van bedrijventerreinen gebeurt de laatste jaren steeds vaker. De 

verouderde terreinen worden kwalitatief verbeterd. Echter blijkt dat er voor 

parkeerproblemen op de bedrijventerreinen niet altijd een passende oplossing is. Met dit 

onderzoek wordt in kaart gebracht welke aanpassingen je kan doorvoeren tijdens de 

herstructurering, zodat het rommelige karakter veroorzaakt door parkeerproblemen om 

te zetten is naar een kwalitatief goede uitstraling van het bedrijventerrein. 

Belang voor de onderzoeker 

Het belang voor de onderzoeker is om kennis te verbreden, zowel inhoudelijk als 

onderzoekstechnisch . Op inhoudelijk vlak wordt meer kennis en inzicht verworven in de 

herstructurering van bedrijventerreinen en hoe parkeren daarin een rol kan spelen. Ook 

is de kennis verbreed op verkeerskundige aspecten gerelateerd aan parkeren. 

Op het onderzoekstechnische vlak gaat het om de leerweg die wordt bewandeld om een 

onderzoek uit te voeren. Elementen die hierbij aan bod komen is het opzetten van een 

survey en het analyseren met behulp van een modelanalyse. 

1.5 Leeswijzer 

Het rapport bestaat uit vier delen. Het huidige deel (Deel A) gaat in op de 

onderzoeksopzet. Het tweede deel (Deel B) gaat in op de theorie over het onderwerp 

(hoofdstuk 2). In de eerste twee paragrafen is op basis van een literatuuronderzoek 

relevante informatie over het onderwerp bedrijventerreinen opgenomen. Hier komen 
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zaken aan de orde als het beleid op het gebied van bedrijventerreinen en de 

herstructurering van bedrijventerreinen. In de volgende twee paragrafen wordt verder 

ingegaan op het onderwerp parkeren. Informatie die uit het literatuuronderzoek naar 

voren zijn gekomen, gaat in op het huidig parkeerbeleid en reeds uitgevoerde 

parkeeronderzoeken. 

Het derde deel van het rapport (Deel C) bevat de hoofdstukken 3 tot en met 6. In deze 

hoofdstukken wordt ingegaan op de analyse en de resultaten daarvan. In hoofdstuk 3 

worden de resultaten van de interviews en schouw besproken, waaruit belangrijke 

informatie is gehaald voor het opzetten van een survey. De opzet van de survey wordt in 

hoofdstuk 4 besproken. Hoofdstukken 5 en 6 gaan in op de resultaten uit de analyse. 

Het vierde en laatste deel van het rapport (Deel D) bestaat uit de hoofdstukken 7 en 8. 

Dit deel gaat in op het ontwerp van de oplossing. In hoofdstuk 7 wordt het uiteindelijk 

model gepresenteerd waarmee de parkeerkeuze wordt bepaald . Daarnaast wordt dit 

model gebruikt in de praktijk. Het rapport wordt afgesloten met een conclusie en de 

aanbevelingen in hoofdstuk 8. 
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Deel B Literatuurstudie 

2 Parkeren op bedrijventerreinen 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de literatuurstudie besproken. Er wordt gestart 

met een definitie en de ontwikkeling van bedrijventerreinen. Vervolgens wordt er 

ingegaan op de veroudering van bedrijventerreinen en welke problemen hierdoor 

ontstaan. 

Daarna wordt het parkeerprobleem op bedrijventerreinen besproken. Er wordt ingegaan 

op mogelijke oplossingsrichtingen voor dit probleem aan de hand van het huidige beleid 

en reeds uitgevoerde onderzoeken. 

2.1 Bedrijventerreinen 

Onder bedrijventerreinen worden terreinen gerekend die groter zijn dan 1 hectare en 

vanwege de bestemming geschikt zijn voor gebruik door handel, nijverheid, commerciële 

dienstverlening en industrie. Onder deze beschrijving vallen ook (delen van) 

bedrijventerreinen die gedeeltelijk bestemd en geschikt zijn voor kantoorruimte. In de 

inventarisatie van bedrijventerreinen worden terreinen expliciet bestemd voor 

ziekenhuizen, instellingen voor onderwijs, rioolwaterzuivering, gemeentehuizen en 

politiebureaus niet meegenomen. Ook terreinen bestemd voor grondstof, olie- en 

gaswinning en ten behoeve van waterwinning, agrarische bedrijven, agrarisch 

aanverwante bedrijven en afvalstort vallen niet onder de inventarisatie (Arcadis & Stec 

groep, 2007). 

Bedrijventerreinen zijn ontstaan in de tijd van de industrialisatie. Voorbeelden van 

bedrijventerreinen uit die tijd zijn de terreinen van Philips te Eindhoven en Stork te 

Hengelo. Deze terreinen zijn vaak in het centrum gelegen en omringd door woningen 

voor de arbeiders die bij deze bedrijven in dienst waren. 

De volgende generatie bedrijventerreinen zijn ontstaan in de jaren 1910 - 1940. Deze 

terreinen worden gekenmerkt door hun multi-modale ontsluiting. Dit houdt in dat ze 

zowel per spoor, waterweg en weg worden ontsloten. 

Tussen 1950 en 1980 is de derde generatie bedrijventerreinen ontstaan. Dit zijn 

bedrijventerreinen die over het algemeen goed aangesloten zijn op de hoofdwegen, 

waardoor er een goede ontsluiting ontstaat. Daarnaast worden deze bedrijventerreinen 

ook multi-modaal ontsloten. 
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De laatste generatie is ontstaan tussen 1985 en het heden. Deze bedrijventerreinen zijn 

alleen over de weg bereikbaar en zijn dan ook over het algemeen aan snelwegen 

gelegen. De schaal van deze terreinen is kleiner dan zijn voorgangers (Louw et al., 

2004). 

Elk jaar stijgt het aantal hectare dat in Nederland is uitgegeven aan bedrijventerreinen. 

In 2006 is het aantal bruto hectare weer met 2.800 hectare gestegen . Op dit moment is 

circa 97.000 hectare ruimte ingericht als bedrijventerrein. In figuur 2 staat de groei van 

het aantal bruto hectare uitgegeven aan bedrijventerreinen van de afgelopen 7 jaar 

weergegeven . 

bedrijventerreinen in bruto hectare 

Figuur 2: Groei van bedrijventerreinen in bruto hectare 2000-2007 ( Arcadis & Stec Groep, 2007) 

De huidige ontwikkeling van bedrijventerreinen wordt voornamelijk bepaald door het 

beleid van de overheid. Het beleid in Nederland wordt bepaald op drie verschillende 

niveaus. Namelijk op rijksniveau, provinciaal niveau en op gemeentelijk niveau. Om een 

beeld te schetsen van het beleid dat geldt voor het plannen van bedrijventerreinen, zal 

het beleid per niveau besproken worden . 

Rijksniveau 

Op het rijksniveau is de belangrijkste speler het Ministerie van VROM. Dit ministerie is 

verantwoordelijk voor de Nota Ruimte, waarin het beleid op het gebied van ruimtelijke 

ordening wordt beschreven. Een van de belangrijke punten die wordt beschreven in de 

Nota Ruimte is de behoefte aan ruimte. Het blijkt dat er zorgvuldig met ruimte omgegaan 

dient te worden. Het Ministerie van VROM wijst er dan ook op dat er eerst gekeken moet 
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worden naar de mogelijkheden voor herstructurering, alvorens een nieuw 

bedrijventerrein te ontwikkelen. 

Naast het Ministerie van VROM, is ook het M'inisterie van Economische Zaken betrokken 

bij de planning van bedrijventerreinen. Dit Ministerie heeft namelijk belang bij een ruim 

aanbod van bedrijventerreinen op de juiste locatie en van goede kwaliteit, voor de 

bevordering van de Nederlandse economie. De kwaliteit van de bedrijventerreinen, vormt 

dan ook een belangrijk punt van het beleid van het Ministerie van EZ. Om de kwaliteit te 

behouden en te waarborgen, zorgt NV BOM voor de herstructurering van verouderde 

bed rijventerrei nen. 

Het laatste Ministerie dat betrokken is bij de planning van bedrijventerreinen is het 

Ministerie van Binnenlandse Zaken. Dit Ministerie is de trekker van het Grote Stedebeleid 

(GSB). Een onderdeel van het GSB is het versterken van de economische structuur en 

het ondernemersklimaat. Dit onderdeel kan weer onderverdeeld worden naar fysieke en 

niet-fysieke stadseconomie. Voor de planning van bedr ijventerreinen draait het om de 

fysieke stadseconomie. Deze gaat in op de herstructurering van de verouderde 

bedrijventerreinen . Onder andere de bereikbaarheid van de economische activiteit is 

daarbij van belang. Dit laatste punt vormt dan ook het uitgangspunt van het beleid van 

het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Dit punt is te bereiken en te behouden door 

middel van herstructurering van verouderde bedrijventerreinen. Een overkoepelde 

conclusie voor het beleid op gebied van de rijksoverheid is dan ook dat er prioriteit staat 

op de herstructurering van bedrijventerreinen (Louw et al., 2004). 

Provinciaal niveau 

Provincies zijn verantwoordelijk voor de uitwerking van de nationale beleidskaders en de 

toetsing van het gemeentelijke beleid . Hun visie op de ruimtelijke ordening wordt 

ontwikkeld in een streekplan. Daarin richten ze zich op de vraag voor ramingen en het 

aanwijzen van locaties. 

De provincie richt het beleid met toenemende mate op de verbetering van de kwaliteit 

van bedrijventerreinen. Een belangrijk standpunt hierin is dat bedrijventerreinen 

duurzaam moeten worden ingericht (Louw et al., 2004). 

Gemeentelijk niveau 

Bedrijventerreinen worden vanuit de gemeente ontwikkeld. De gemeente kiest de locatie, 

zorgt voor de verkoop van de grond en selecteert de bedrijven die zich op het 

bedrijventerrein mogen vestigen. Deze ontwikkeling is in handen van de gemeente, 

omdat het bestemmingsplan bij de bevoegdheid hoort van de gemeente. 
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In het bestemmingsplan staat aangegeven op welke locaties er bepaalde ontwikkelingen 

plaats mogen vinden, zoals de vestiging van bedrijven en het realiseren van woningen. 

Indien het te plaatsen object op de locatie niet overeenkomt met de locatie-eisen 

opgenomen in het bestemmingsplan, wordt het bouwplan afgekeurd en wordt er dus 

geen vergunning verleend. Voor een bedrijventerrein geldt dus ook dat er alleen op de 

locaties waaraan de bestemming bedrijven is gekoppeld, een terrein gerealiseerd mag 

worden. 

Het beleid dat vanuit de gemeenten wordt gevoerd is voor iedere gemeente verschillend. 

Echter dient de gemeente zijn beleid wel te vormen aan de hand van het beleid dat geldt 

op rijks- en provinciaal niveau. Een belangrijk punt hierbinnen is dat de herstructurering 

van verouderde terreinen binnen de gemeenten voorrang hebben op een nieuw te 

ontwikkelen terrein (Louw et al., 2004). 

Uit het beleid blijkt dat er veel op herstructurering wordt gestuurd. In de volgende 

paragraaf wordt besproken hoe groot het probleem is van verouderde bedrijventerreinen 

en welke problemen zich voordoen. 

2.2 Herstructurering bedrijventerreinen 

Op dit moment is ongeveer 32.000 hectare van de bedrijventerreinen, ruim 30% van het 

huidige areaal, verouderd en voor die terreinen is herstructurering wenselijk. Een 

overzicht per provincie over het aantal bedrijventerreinen en de grote van het te 

herstructureren gebied is terug te vinden in tabel 1 (Areadis & Stee Groep, 2007). 

Provincie Aantal verouderde bedrijventerreinen Aandeel verouderd oppervlak (hectare bruto) 
Groningen 70 35% 2.786 48% 
Friesland 31 12% 722 16% 
Drenthe 20 17% 943 29% 
Overijsel 93 24% 2.326 32% 
Flevoland 13 14% 477 15% 
Gelderland 120 28% 3877 41% 
Utrecht 61 42% 1.773 51% 
Noord-Holland 123 37% 4.249 35% 
Zuid-Holland 198 35% 4.605 26% 
Noord-Brabant 157 26% 6.132 37% 
Zeeland 100 40% 1.795 30% 
Limburg 66 31% 2.545 34% 
Nederland 1.052 29% 32.230 33% 

Tabe/l: Aantal verouderde bedrijven terreinen per provincie (A rea dis & Stee Groep, 2007) 

De veroudering van ieder bedrijventerrein kan andere oorzaken hebben. Er wordt 

onderscheid gemaakt tussen de volgende soorten veroudering: 
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• Economische veroudering; De bruikbaarheid van het vastgoed neemt af doordat 

de gebruiker andere eisen heeft. 

• Relatieve veroudering; Doordat er nieuwe bedrijventerreinen in de regio worden 

ontwikkeld, schuiven bestaande bedrijven door naar de nieuwe terreinen (Louw et 

al., 2004). 

Door deze veroudering zijn er verschillende problemen ontstaan op de 

bedrijventerreinen. 

Deze problemen kunnen onderverdeeld worden in de volgende vier categorieën; 

• Uitstraling; De problemen wat betreft de uitstraling worden voornamelijk 

veroorzaakt door achterstallig onderhoud. Daarnaast zorgt ook het oneigenlijk 

gebruik van de openbare ruimte voor een verminderde uitstraling van het 

bedrijventerrein. Door het gebrek van ruimte op de kavels van de bedrijven, 

worden bijvoorbeeld auto's geparkeerd langs de openbare weg. 

• Ontsluiting; Dit is voornamelijk een probleem bij de tweede generatie 

bedrijventerreinen. De multi-modale ontsluiting van deze terreinen worden in 

verloop van tijd minder gebruikt, waardoor bereikbaarheidsproblemen ontstaan. 

Dit probleem heeft 2 oplossingsmogelijkheden. De eerste is dat de ruimte die 

wordt ingenomen door de sporen en de waterwegen, wordt hergebruikt voor de 

vestiging van nieuwe bedrijven. De andere oplossing gaat uit van het weer in 

gebruik nemen van de multi-modale ontsluiting. Dit vanuit een milieutechnisch 

oogpunt. 

• Ruimtegebruik; Het grootste probleem hierbij is het inefficiënt gebruik van de 

ruimte. Deze inefficiëntie wordt veroorzaakt door het ruimhartig uitgeven van de 

grond, tegen een lage grondprijs. Door de lage grondprijs wordt er extra grond 

ingekocht voor eventuele toekomstige bedrijfsuitbreidingen. Dit zorgt er dan voor 

dat niet het gehele bedrijventerrein bebouwd is, maar dat er nog terreinen braak 

liggen. Daarnaast verhuizen bedrijven ook snel naar nieuwe bedrijventerreinen, 

omdat daar de grondkosten lager zijn dan op het huidige uit te breiden (soms is 

dat ook niet meer mogelijk). 

• Milieuhygiëne; Twee voorkomende oorzaken van problemen op het gebied van 

milieuhygiëne zijn bodemverontreiniging en de geluidsruimte. 

Bodemverontreiniging is een probleem dat lastig is op te lossen door de hoge 

kosten van de bodemsanering. De veroorzaker van de bodemverontreiniging is 

meestal moeilijk aansprakelijk te stellen omdat dit bedrijven kunnen zijn geweest 

die niet meer gevestigd zijn op het terrein. Doordat er tijdens de verkoop van de 

grond al extra grond wordt aangekocht voor eventuele uitbreidingen, wordt 
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daarmee ook de geluidsruimte al weggegeven. Doordat de vergunde ruimte 

uiteindelijk al is uitgegeven kan een bedrijf dus niet verder uitbreiden, door een 

tekort aan geluidsruimte (Louw et al., 2004). 

De veroudering op het gebied van de ontsluiting heeft niet alleen een verslechterde 

bereikbaarheid tot gevolg, maar ook parkeerproblemen. Ook voor de uitstraling heeft dit 

probleem dan weer gevolgen. In de volgende paragraaf wordt dan ook nader ingegaan 

op de parkeerproblemen op bedrijventerreinen. 

2 .3 Parkeerproblematiek 

Onder parkeren wordt verstaan het gedurende een aaneengesloten periode doen of laten 

staan van een voertuig, anders dan gedurende de tijd die nodig is voor het onmiddellijk 

in- en uitstappen van personen dan wel het onmiddellijk laden of lossen van zaken 

(Dolle, 2004) . 

Op het moment dat er gesproken wordt over parkeerproblematiek, betekent dit dat de 

auto niet op een plaats geparkeerd wordt of kan worden, die bestemd is voor parkeren. 

Hierdoor kan een rommelig en onoverzichtelijk geheel ontstaan waardoor 

verkeersdoorstroming en verkeersveiligheid worden aangetast. 

Het parkeren wordt in Nederland per gemeente geregeld met een parkeerbeleid. Dit 

beleid kan tot stand komen door middel van overleg met belanghebbende en 

belangstellende instanties en groeperingen. Echter zijn er wel enkele overeenkomstige 

punten waarop het beleid wordt gebaseerd. Dit zijn de volgende punten: 

• Parkeerregulering : Maatregelen om de parkeerdruk te verminderen, hierbij kan 

gedacht worden aan betaald parkeren, parkeervergunningen en gereserveerde 

parkeerplaatsen. 

• Parkeerkencijfer: Dit zijn kencijfers die door onderzoek zijn bepaald en worden 

aangeraden als minimale of maximale grens. Deze cijfer zijn onder andere terug 

te vinden in de Aanbevelingen voor Stedelijke Verkeer Voorzieningen (ASW) van 

het CROW (2004). 

• Parkeernormen: Aan de hand van de parkeerkencijfers kan iedere gemeente of 

organisatie voor zich een parkeernorm vaststellen. 

Om na te gaan welke oplossingen er voor parkeerproblematiek op bedrijventerreinen 

bestaan, wordt er in de volgende paragraaf ingegaan op verschillende relevante 

onderzoeken. 
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24 Parkeeronderzoek 

Op het gebied van parkeren zijn er verschillende onderzoeken gedaan. Eerst zullen een 

aantal onderzoeken worden besproken over parkeren in het algemeen. Daarna zullen er 

nog 2 onderzoeken volgen die ingaan op parkeren op werklocaties. Als laatste worden 

enkele trends besproken om parkeerproblemen te verminderen of op te lossen. 

2.4.1. Parkeeronderzoek in het algemeen 

In deze eerste paragraaf worden enkele onderzoeken besproken over parkeren. Deze 

onderzoeken zi1n vrij algemeen en hebben geen link met een werklocatie, zoals 

bedrijventerreinen. Het eerste onderzoek gaat in op parkeren op eigen terrein, daarna 

volgt een onderzoek over gedragsbeïnvloeding door middel van campagnes en 

voorlichting en de paragraaf wordt afgesloten met een onderzoek over dubbelQlebruik van 

pa rkeerplaatsen. 

Parkeren op eigen terrein 

In Dordrecht i's er een methode ontwikkeld om optimaal gebruik te maken van 

parkeerplaatsen op eigen terrein. In veel stadscentra is er door parkeerregulering een 

lange wachttijd ontstaan voor een parkeervergunning. Een van de oplossingen om deze 

wachttijden te minimaliseren is het optimaa ll gebruik maken van de parkeerplaatsen op 

het eigen terrein, zowel voor bewoners als voor bedrijven. 

Wat houdt een Parkeerplaats Op Eigen Terrein (POET) in? 

De definitie van POET is; 'De potentiële mogelijkheid hebben om een personenauto te 

parkeren op een andere dan openbare (parkeer)plaats, zoals een garage, carport of 

toerit'. 

Bij het invoeren van het nieuwe beleid moest iedereen die in aanmerking wilde komen 

voor een parkeervergunning, een nieuwe vergunningaanvraag indienen. Bij die nieuwe 

aanvraag dienen bewoners en bedrijven te melden hoeveel parkeerplaatsen er op eigen 

terrein bevinden. Na alle aanvragen wordt er een stappenplan doorlopen om te 

controleren of de aangeduide POET ook daadwerkelijk klopt. Dit plan bestaat uit vijf 

stappen; 

• Stap 1: Er wordt een database aangemaakt met de verklaringen van adressell 

vanuit het vergunningenbeheersysteem EasyPark. 

• Stap 2: Per adres wordt het aantal parkeerplaatsen geïnventariseerd. Bij de 

adressen waar de inventarisatie geen eenduidige uitkomst oplevert, wordt 
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overgegaan naar stap 3. Wanneer veldwerk direct uitkomst biedt, wordt 

doorgegaan met stap 4. 

• Stap 3: Door middel van bronnen die binnen de gemeente al voorhanden zijn, 

wordt nader onderzoek ingesteld. 

• Stap 4: De individuele gehandicapten- en dienstparkeerplaatsen moeten aan een 

adres toegekend worden. 

• Stap 5: De gegevens uit de voorgaande stappen worden ingevoerd in de database 

uit stap 1, met zowel de verklaarde als geïnventariseerde POET. 

Het toepassen van deze bovenstaande methodiek heeft in Dordrecht de volgende 

resultaten opgeleverd; 

• 9% van de huidige 5500 parkeervergunninghouders heeft een onjuiste POET

verklaring afgelegd. Dit betreffen zowel positief als negatief onjuist afgelegde 

verklaringen. 

• Door het toepassen van de Dordrechtse POET-methodiek kan de beschikbare 

parkeerruimte worden behouden om terecht aangevraagde parkeervergunningen 

snel te kunnen verstrekken. 

(Bron: Matthijssen & Vissers, 2008) 

Het toepassen van de POET methode op bedrijventerreinen kan erg nuttig zijn . Met name 

voor het in kaart brengen van de hoeveelheid mogelijke parkeerplaatsen op de kavels 

van de bedrijven. Op het moment dat er ongebruikte ruimte is op de kavel van het 

bedrijf, kan deze ingezet worden om auto's van medewerkers van dat bedrijf te 

parkeren. Op deze manier kan de parkeerdruk in de openbare ruimte verminderd 

worden. Echter dient deze methode nog wel onderzocht te worden op bedrijventerreinen, 

aangezien deze tot dusver alleen is toegepast in de binnenstad van Dordrecht. 

Gedragsbeïnvloedinq 

In Nederland wordt de mobiliteit veelal infrastructureel benaderd. In België en 

Denemarken kiest men voor een meer creatieve en actieve benadering van 

mobiliteitsbeïnvloeding. Maar een verandering is zichtbaar, ook in Nederland houden 

gemeentes zich steeds vaker bezig met gedragsbeïnvloeding. 

Weinig mensen baseren hun verkeersgedrag of vervoermiddel keuze op enkel rationele 

grondslagen. Keuzes worden gemaakt op basis van 'de 5 K's'. 

• Klok; De reiziger vindt de reistijd en snelheid van de verplaatsing zeer belangrijk. 

16 



Parkeerkeuzegedrag op bedrijventerreinen 

• Kwal1iteit; Ook factoren als comfort, service en gemak spelen een rol in de 

afweging. 

• Kosten; De out-of-pocketkosten: betaalt de reiziger zelf (privéreis) of diens baas 

(woon-werkrit)? . 

• Kennis; Kan de reiziger zijn reis bepalen op basis van goede informatie. 

• K-weet-niet; Irrationele, nauwelijks te beïnvloeden factoren als gevoelens, 

houding en andere meer subjectieve factoren. 

Het effect van gedragsbeYnvloedende maatregelen op verkeersgedrag is moeilijk te 

meten, zeker rondom educatie en voorlichting. Echter blijkt uit onderzoek dat bij de helft 

van de gevallen sprake is van een kleine maar significante verbetering. Het effect is 

volgens de onderzoekers deels te verklaren door de korte looptijd van de 

educatieprojecten en doordat ze geïsoleerd van andere maatregelen zijn onderzocht. Het 

blijkt dat een combinatie van handhavings- enjof beloningsmaatregelen een positieve 

invloed heeft op verkeersgedrag. 

Een opvallend verschil met Nederland is dat de meeste buitenlandse acties zich niet 

richten op congestie, maar op gezondheid, economie en C0 2
• Belangrijke succesfactoren 

van gedragsbeïnvloedende maatregelen zijn; 

• Het 'trial en error'-principe, gekoppeld aan praktisch uitvoerbare acties. 

• Persoonlijk gerichte markebng. 

• Kleine acties moeten niet 'los' worden ingezet, maar worden ingepast in een 

breder mobiliteitsmarketingconcept. 

• Het versterken van kennis is een eerste, maar belangrijke stap in 

gedragsbeïnvloeding 

• Acties en behaalde successen moeten zichtbaar worden gemaakt. 

(Bron: Spapé & Christiaens, 2008) 

Uit het onderzoek blijkt dat gedragsbeïnvloedende maatregelen wel kunnen werken, 

maar dan moet het groots opgezet worden en voor een lange looptijd doorgevoerd 

worden. Het is de vraag of deze theoretische benadering in de praktijk wel zal werken. 

Ook geldt weer voor dit onderzoek dat de effecten op bedrijventerreinen nog niet 

onderzocht zijn. Dus indien er op bedrijventerreinen gebruik gemaakt gaat worden van 

gedragsbeïnvloeding door middel van campagne voeren of voorlichting, dient dit eerst 

nog onderzocht te worden, of deze maatregelen wel de gewenste effecten leveren. 
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Dubbelgebruik 

Volgens het 1003 ligt 98,1 % van de openbaar toegankelijke parkeerplaatsen op 

maaiveld. Slechts 1,9 % bevindt zich in parkeergarages. Vooral in binnensteden zal er 

steeds minder ruimte beschikbaar zijn om te parkeren op maaiveld. 

Openbare parkeerplaatsen op straat worden over het algemeen goed gebruikt door 

diverse groepen, zoals bewoners, werknemers en bezoekers van voorzieningen. Zo 

krijgen bewoners een eigen plaats die niet beschikbaar is voor ander groepen; kunnen 

parkeerplaatsen bij kantoren 's avonds en in de weekeinden niet door buurtbewoners 

gebruikt worden en zijn bezoekersgarages meestal niet voor de gebruikelijke 

vergunningtarieven beschikbaar voor bewoners. Door deze ontwikkeling dreigt het aantal 

benodigde parkeerplaatsen per auto te stijgen. 

Een oplossing hiervoor is gebruik te maken van dubbel parkeren. Om maximaal 

dubbelgebruik mogelijk te maken, zijn drie punten essentieel; 

• De parkeervoorziening moet volledig openbaar toegankelijk zijn; 

• Er worden géén parkeerplaatsen verkocht of gereserveerd; 

• De parkeerbehoefte is op een maatgevend moment van de week bepalend voor 

het vaststellen van de te realiseren parkeercapaciteit. 

Een klein rekensommetje laat zien hoe belangrijk het is dat er meer dubbelgebruik van 

parkeervoorzieningen ontstaat. Op dit moment komen er ruim 107.000 auto's per jaar bij 

in l'Jederland. Daarvoor zijn per jaar 267.500 extra parkeerplaatsen nodig, oftewel 733 

plaatsen per dag. Indien dubbelgebruik een voordeel oplevert van 10%, dus 26.750 

plaatsen per jaar, dan zou dat een ruimtebesparing zijn van 749.000 m2
, oftewel 150 

voetbalvelden per jaar. 

Een ander belangrijk punt is functiemenging. Functiemenging maakt gebieden niet alleen 

leefbaarder, maar verlaagt ook de kosten. Gemeenten kunnen een belangrijke rol spelen 

door binnen parkeernormen eisen te stellen aan de beschikbaarheid van (gebouwde) 

parkeervoorzieningen voor meerdere doelgroepen en te sturen op functiemenging in te 

ontwikkelen stedelijke gebieden. 

(Bron: Lamens et al' f 2008) 

Een belangrijk punt dat uit dit onderzoek naar voren komt is dat het noodzakelijk is meer 

dubbel gebruik te maken van parkeervoorzieningen. Voor de toekomst zou het een 

3 Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven 
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mogelijkheid kunnen zijn om op bedrijventerreinen meerdere functies te plaatsen, zodat 

er door functiemenging op verschillende tijdstippen van dezelfde parkeervoorzieningen 

gebruik gemaakt kan worden. Tot op heden zijn er alleen nog maar bedrijven op de 

bedrijventerreinen gevestigd. Indien er andere functies geplaatst dienen te worden, dient 

dit wel overeen te stemmen met het bestemmingsplan. Deze mogelijkheid heeft dan ook 

voornamelijk een planolog.isch karakter. 

2.4.2 Parkeeronderzoek op werklocaties 

In deze paragraaf worden twee onderzoeken besproken die wel zijn gericht op parkeren 

op werklocaties. Eerst zal een onderzoek over de invloed van parkeermaatregelen 

volgen. Daarna wordt een onderzoek van VEXPAN 4 besproken, een onderzoek naar de 

houding van consumenten ten opzichte van parkeren en de visie van de consument op 

parkeren, nu en in de toekomst. 

Invloed van parkeermaatregelen 

Het doel van het onderzoek is om het effect van de parkeermaatregel op de 

vervoerwijzekeuze te bepalen in perifere werkgebieden. Het uiteindelijke doel is de 

vermindering van het autogebruik. Daarnaast wordt er ook in kaart gebracht welke 

ongewenste neveneffecten bepaalde parkeermaatregelen met zich mee brengen. 

De parkeermaatregelen die in het onderzoek meegenomen zijn: 

• Invoeren/verhogen van parkeerkosten 

• Vergroten van looptijd 

• Verg roten van zoektijd 

Indien er als parkeermaatregel wordt ingevoerd dat er hoge parkeerkosten betaald 

dienen te worden, geeft de helft van de werknemers aan een voorkeur voor een andere 

vervoerswijze te hebben dan de auto. 

• 37% kiest voor de trein (met een reistijd langer dan 15 minuten) 

• 32% kiest voor de bus (met een maximale reistijd van 30 minuten) 

• 13% kiest voor de fiets (met een maximale reistijd van 15 minuten) 

Ongeveer 25% van de werknemers reageert niet op bovenstaande maatregel. 

Uit het onderzoek wordt geconcludeerd dat de parkeermaatregel, het verhogen van de 

parkeerkosten, het meest positieve effect heeft op het verminderen van het autogebruik. 

4 Platform voor Parkeren in Nederland 
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De andere parkeermaatregelen, zoals het vergroten van de looptijd en zoektijd hebben 

minder effect. 

Naast gewenste effecten hebben de maatregelen ook nog enkele ongewenste effecten, 

namelijk; 

• 13% van de bedrijven die gevestigd zijn op het terrein willen zich hervestigen, als 

gevolg van de parkeermaatregelen in combinatie met een slechte bereikbaarheid. 

• 16% van de werknemers zal naar een andere baan uitkijken indien er 

parkeermaatregelen ingevoerd worden . 

Andere punten waar rekening mee gehouden dient te worden; 

• Bij het invoeren van de parkeermaatregelen kan men weerstand van de bedrijven 

verwachten. Daarnaast zal er druk ontstaan bij de gemeente, omdat deze bang 

zijn bedrijven te zien vertrekken. 

• Handhaving is lastig, het probleem zal zich dan snel naar omliggende gebieden 

verplaatsen. 

• Bedrijven dienen voorgelicht te worden over de parkeermaatregelen en het hoe 

en waarom ervan. Daarnaast dienen de werknemers voorzien te worden van de 

juiste informatie over de openbaar vervoer mogelijkheden. 

• Het stimuleren van het thuislaten van de auto met een beloningssysteem. 

• Andere vervoerswijzen stimuleren door het creëren van extra voorzieningen voor 

bijvoorbeeld fietsen en carpoolers. 

(Bron: Goudappel Coffeng, 1988) 

Ook al gaat het hier om een onderzoek dat al vele jaren geleden is uitgevoerd, toch 

komen er interessante conclusies uit. Er moet echter wel een kanttekening bij worden 

geplaatst; op het moment dat er parkeerkosten in werkgebieden worden ingevoerd, zal 

dit leiden tot veel weerstand bij de werknemers en werkgevers. Daarnaast is er ook kans 

op een overloop van geparkeerde auto's buiten de betaald parkeren zone. 

Daarnaast moet er rekening gehouden worden met het feit dat het niet bekend is of deze 

maatregelen zijn toegepast op een gemengd bedrijventerreinen. Er staat enkel 

aangegeven dat het uitgevoerd is voor een perifeer werkgebied. Dit hoeft geen gemengd 

bedrijventerrein te zijn, en het is dus ook niet duidelijk of bovenstaande maatregelen 

hetzelfde effect hebben op een gemengd bedrijventerrein. 
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VEXPAN onderzoek 

Door VEXPAN is er een grootschalig parkeeronderzoek gehouden in heel Nederland. Hier 

zijn de meningen van consumenten in beeld gebracht over parkeren. Een belangrijk 

onderdeel hiervan is het onderdeel dat gaat over het moment dat er geparkeerd dient te 

worden voor het werk. De consument is gevraagd zijn mening over verschillende 

aspecten van parkeren te geven. In figuur 7 staan deze aspecten weergegeven en 

daarbij staat ook aangegeven wat de keuze van de respondenten is. Opvallend is dat het 

belangrijkste punt de veiligheid voor de auto is, terwijl de kosten bijvoorbeeld veel lager 

staan weergegeven en dus ook minder belangrijk zijn. 

Wanneer ik ergens moet zijn voor mijn werk 
moet een parkeerplaats: 
basis: n=511 
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Figuur 3: Resultaten van het VEXPAN onderzoek (VEXPAN, 2007) 

De resultaten uit het VEXPAN onderzoek komen voort uit een onderzoek verspreid onder 

consumenten. De locatie waar deze consumenten werkzaam zijn is niet aangegeven. Er 

kan dus niet vanuit gegaan worden dat de kenmerken di,e hier belangrijk worden 

gevonden voor het parkeren, net zo belangrijk zijn op bedrijventerreinen. 

2.4.3 Parkeertrends 

In de aanleiding van dit onderzoek is al aangegeven dat het autobezit en -gebruik de 

aankomende jaren zal stijgen. Naast de trend dat er meer autogebruik en dus meer 
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ruimte nodig is in de toekomst, zijn er ook nog andere trends op het gebied van 

parkeren. Hieronder zullen er enkele toegelicht worden. 

• Meervoudig ruimtegebruik: Door functiemenging kunnen verschillende 

parkeervoorzieningen meerdere keren per dag gebruikt worden. Een voorbeeld 

hiervan is dat er bij kantoorlocaties voornamelijk door de weeks wordt 

geparkeerd, terwijl voor een winkelcentrum de parkeerdruk juist op zaterdag is. 

Als je deze 2 functies mengt, dan kan de parkeervoorziening voor beide gebruikt 

worden. 

• Mechanische parkeervoorzieningen: Tegenwoordig worden er steeds meer 

mechanische parkeervoorzieningen ontwikkeld, zodat er meerdere auto's op een 

kleinere oppervlakte of in een kleinere ruimte kunnen staan. 

• Marktwerking van de kosten van het parkeren: Op het moment dat er veel 

schaarste is aan parkeerplaatsen, dan gaan de kosten omhoog. Dit zorgt er weer 

voor dat mensen meer gaan nadenken over andere vervoerswijzen. Hierdoor 

neemt de schaarste weer af en de parkeerkosten dus ook. Door slim om te gaan 

met deze ontwikkeling kunnen er op meerdere locaties parkeerkosten ingevoerd 

worden. Een voorbeeld hiervan is betaald parkeren op het werk. Dit kan natuurlijk 

door de werkgever worden vergoed, op basis van secundaire arbeidsvoorwaarden. 

Op die manier wordt het niet vanzelfsprekend gevonden dat er altijd gratis 

geparkeerd kan worden bij werklocaties. 

(Bron: Pl, 2008) 
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Deel C : Praktijkonderzoek 

3 Verdieping in de praktijk 

Vanuit de literatuurstudie blijkt dat er nog weinig bekend is over parkeren op 

bedrijventerreinen. Er zijn wel verschillende onderzoeken gedaan in de praktijk op het 

gebied van parkeren, echter zijn g,een van deze onderzoeken op gemengde 

bedrijventerreinen uitgevoerd. Om een beter inzicht te krijgen in parkeren op gemengde 

bedrijventerreinen, wordt er een praktijkonderzoek opgezet. In het praktijkonderzoek 

zullen drie onderdelen aan bod komen, namelijk interviews, een schouwen een survey. 

In dit hoofdstuk zullen de interviews en de schouw besproken worden. 

3.1 Interviews Verkeerskundigen 

Om meer informatie te verkrijgen over parkeren in de praktijk, zijn er drie 

verkeerskundigen werkend bij een gemeente geïnterviewd. Er is gekozen voor de 

volgende gemeenten: 

• Gemeente 's-Hertogenbosch 

• Gemeente Veldhoven 

• Gemeente Heusden 

Voor de selectie van de bovenstaande gemeentes is er op gelet dat ze ieder iets 

verschillends te bieden hebben. De gemeente 's-Hertogenbosch is geselecteerd, omdat 

dilt een van de grotere gemeentes is in Noord-Brabant. De gemeente Veldhoven is 

geselecteerd omdat er ook een bedrijventerrein gelegen in Veldhoven bij het 

praktijkonderzoek betrokken is. Als laatste gemeente is de gemeente Heusden 

geselecteerd, omdat dit een middelgrote gemeente is, samengesteld uit verschillende 

grote en kleine kernen. 

Deze interviews zijn op een semigestructureerde manier opgezet. Dit houdt in dat er wel 

een structuur zit in de interviews, de vragen zijn namelijk voor het interview bepaald. 

Echter kan er tijdens het interview wel afgeweken worden van deze vragen, indien dit 

nodig is. 

De interviews bestaan uit de volgende 3 delen. 

• Parkeerbeleid 

• Oplossi ngsrichti ngen pa rkeerproblematiek 

• Praktische kijk naar de eerder genoemde parkeeronderzoeken 
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De belangrijkste informatie die naar voren komt uit de interviews worden beproken per 

onderwerp, zoals die ook aanbod zijn gekomen in het interview. Een verslag van elk 

interview is terug te vinden in bijlage I. 

Parkeerbeleid 

Over het parkeerbeleid zijn de 3 gemeentes eenduidig, eigenlijk hebben ze geen 

parkeerbeleid op bedrijventerreinen. Op het moment dat er zich parkeerproblemen 

voordoen, geven de gemeenten aan dat ze verwachten dat de bedrijven op het terrein 

het zelf oplossen. 

Voor nieuwe bedrijventerreinen wordt er wel meer gelet op de manier hoe bedrijven met 

parkeren omgaan. Bij het aanvragen van een bouwvergunning dienen de bedrijven 

namelijk ook aan te kunnen tonen hoe ze met de mobiliteit bij hun bedrijf omgaan. 

Indien dit niet in orde is, zal de vergunning niet worden verleend. 

Oplossingsrichtingen parkeerproblematiek 

Bij de gemeente Veldhoven hebben ze getracht parkeerproblemen op te lossen door 

extra parkeervoorzieningen aan te leggen, echter blijkt dat deze onvoldoende gebruikt 

worden en dat hierdoor de parkeerproblemen er nog steeds zijn. 

Andere oplossingen die genoemd worden hebben de vorm van transferia. In de gemeente 

's-Hertogenbosch wordt van 3 transferia gebruikt gemaakt, om auto's uit de binnenstad 

te weren. Hier is dit een succesvolle formule, omdat het erg lastig is om in de binnenstad 

van 's-Hertogenbosch te parkeren. De transferia zijn makkelijk te bereiken per auto en er 

rijden regelmatig bussen van de transferia naar de binnenstad. Echter is het af te vragen 

of deze opzet wel werkt voor bedrijventerreinen, aangezien dit niet zulke trekkers zijn als 

een binnenstad. 

Een andere oplossing die wordt aangegeven zijn het toevoegen van meer 

parkeerplaatsen, als daar tenminste ruimte voor is. 

Onderzoek 

Aan de verkeerskundige is onder andere gevraagd wat ze vinden van 

gedragsbeïnvloeding om de parkeerdruk te verminderen. Er wordt aangegeven dat ze er 

allemaal positief tegenover staan, echter hebben ze ook de ervaring dat het niet altijd 

goed werkt. Op het moment dat er minder autogebruik is, dient er meer geld 

geïnvesteerd te worden in andere vervoerswijzen. Dit laatste punt wordt vaak vergeten. 
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Ook betaald parkeren invoeren op bedrijventerreinen zien de verkeerskundigen niet als 

een probleem. Echter geven ze wel aan dat de werkgever deze kosten dan dient te 

vergoeden voor de werknemer. 

Ook over carpoolen zijn alle verkeerskundigen het eens, dit dient gestimuleerd te 

worden. 

Uit de interviews komt naar voren dat oplossingen binnen de gedragsbeïnvloeding, zoals 

het beïnvloeden van de vervoerswijze keuze door middel van voorlichting en campagnes 

in de praktijk niet altUd werken. Er wordt meer gewezen op aanpassingen in de openbare 

ruimte, zoals het uitbreiden van het aantal parkeerplaatsen, om het gedrag van de 

bezoeker te beïnvloeden. 

3.2 Omschrijving Bedrijventerreinen 

In deze paragraaf zal er ingegaan worden op de bedrijventerreinen die voor het 

praktijkonderzoek zijn geselecteerd. De terreinen zijn aangedragen door de NV BOM. 

Voor ieder van de bedrijventerreinen is herstructurering nodig. Een van de problemen 

waarom herstructurering nodig is, is de verkeersafwikkeling op deze terreinen. Er wordt 

verwacht dat de parkeerproblemen op deze bedrijventerreinen een bijdrage leveren aan 

de moeizame verkeersafwikkelingen op deze bedrijventerreinen. 

Het gaat om de volgende bedrijventerreinen; 

• De Run te Veldhoven; 

• Ladonk te Boxtel; 

• Borchwerf te Roosendaal. 

Om een goed beeld te krijgen van de cases worden de masterplannen doorgenomen (van 

de betrokken bedrijventerreinen) en interviews gehouden met de betrokken 

procesmanagers vanuit de NV BOM. Ook deze interviews zijn op een semigestructureerde 

manier uitgevoerd. 

3.2.1 De Run 

Bedrijventerrein de Run is gelegen in Veldhoven, aan de A2 en A67. Op dit moment 

bestaat het terrein uit 7 delen, namelijk de Run 1000 tot en met de Run 8000, met 

uitzondering van de Run 7000. In de toekomst zijn er uitbreidingsmogelijkheden, deze 

delen worden de Run 7000, de verlengende plank en de ge-meentewerf genoemd. Een 

overzicht van de ligging van het terrein kunt u vinden in figuur 4. 
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Figuur 4: Bedrijventerrein de Run te Veldhoven 

3 Verdieping in de praktijk 

Op dit moment is het terrein 120 hectare bruto (106 hectare netto) groot, de grootte van 

het terrein kan uiteindelijk uitgebreid worden tot 154 hectare bruto. Op de Run zijn 

ongeveer 2000 bedrijven gevestigd die werk bieden aan 11.000 werknemers. De 

werkzaamheden op de Run zijn divers, hierbij kan gedacht worden aan hoogwaardige, 

technologische ontwikkelings-, assemblage- en productieactiviteiten. Ook ligt er op het 

terrein een ziekenhuis, namelijk het Maxima Medisch Centrum. 

(Bron: BOM, 2007) 

Uit het interview met Mevrouw A. van Limpt (procesmanager NV BOM) blijkt dat er op dit 

moment op de Run 4000, de Run 5000 en de Run 8000 sprake zijn van verschillende 

parkeerproblemen, zoals een rommelige uitstraling, doordat auto's op veel verschillende 

plaatsen geparkeerd worden. De parkeerproblemen op de Run 8000 worden al aangepakt 

door de gemeente Veldhoven, daardoor blijven de gebieden de Run 4000 en de Run 5000 

over. De problemen binnen deze gebieden komen overeen met elkaar. Daarom is er voor 
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gekozen om 1 van deze gebieden te gebruiken voor het onderzoek. De keuze is gevallen 

op het gebied van de Run 4000. Het gehele interview is terug te vinden in bijlage Ha. 

3.1.2 Ladonk 

Het bedrijventerrein Ladonk bevindt zich in Boxtel aan het spoor. Het terrein is gefaseerd 

opgeleverd vanaf de jaren '70. Het bedrijventerrein weerspiegelt het belang voor het 

bedrijfsleven in Boxtel. Ladonk is een bedrijventerrein met een grootte van circa 110 

hectare bruto. Op het terrein bevinden zich ongeveer 120 bedrijven die werk bieden aan 

zo'n 6000 arbeiders. Naast het al bestaande terrein wordt het bedrijventerrein Ladonk in 

de toekomst nog uitgebreid met 10 hectare bruto. In figuur 5 is een plattegrond van het 

bedrijventerrein te zien, die de ligging van het terrein weergeeft. 

(Bron: BOM, 2006) 

Het onderzoek wordt gericht op het stationsgebied. Dit is het gebied dat zich bevindt 

tussen het spoor, de Ladonkseweg, de Mijlstraat en het Boseind. Uit het interview met 

Dhr. J. Krijgsman (procesmanager NV BOM) blijkt namelijk dat zich daar de grootste 

parkeerproblemen op dit bedrijventerreinen voor doen. Aan het spoor bevindt zich 

namelijk een parkeerterrein van de NS. Dit parkeerterrein is toegankelijk vanaf het 

bedrijventerrein en werd in het verleden dan ook veel gebruikt door arbeiders op het 

bedrijventerrein. Echter is sinds enkele maanden het parkeren op het NS parkeerterrein 

niet meer gratis. Er staat een slagboom voor en het parkeertarief is 4 euro per dag. 

Sindsdien staat het parkeerterrein bijna leeg en wordt er veel in de omgeving van dit 

parkeerterrein langs de weg geparkeerd. Dat is het voornaamste probleem op 

bedrijventerrein Ladonk volgens dhr. Krijgsman. Het gehele interview is terug te vinden 

in bijlage lIb. 

C.B.P.H.L. Coppens 27 



TU 

'.. ~ 

Technische Universiteit 
Eindhoven 
University of Technology 

~.hiJY'-nt, rre ln Vor\t 

Figuur 5: Bedrijventerrein Ladonk te Boxtel 

3.1.3 Borchwerf 

3 Verdieping in de praktijk 

Het bedrijventerrein Borchwerf is gelegen in Roosendaal langs de snelweg A17. Het 

bedrijventerrein is belangrijk voor de economie van heel West-Brabant. Borchwerf is 

ongeveer 335 hectare bruto groot (235 hectare netto). Het terrein kan opgesplitst 

worden in 5 gebieden; 

• Borchwerf Zuid; 

• Borchwerf West 

• Borchwerf Centraal 

• Borchwerf Oost 

• Borchwerf Noord 

De ligging van de gebieden is terug te vinden in figuur 6. 
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Figuur 6: Bedrijventerrein Borchwerf te Roosendaal 

Er zijn 290 bedrijven gevestigd die samen 12.000 arbeidsplaatsen aanbieden. Op het 

terrein is een diversiteit van bedrijven gevestigd uit de sectoren industrie, 

bouwnijverheid, detailhandel, logistiek en zakelijke dienstverlening. Dit bedrijventerrein 

valt dan ook onder het type gemengde bedrijventerreinen. Uit het masterplan blijkt dat 

voornamelijk de problemen zich voordoen in het gedeelte van Borchwerf-Oost. Daarom is 

er voor gekozen alleen dat deel van Borchwerf bij het onderzoek te betrekken. 

(Bron: BOM, 2008) 

Uit het interview met Dhr. J. Krijgsman blijkt dat er op het bedrijventerrein Borchwerf 

minder alarmerende parkeerproblemen zijn dan op de andere twee bedrijventerreinen die 

onderdeel zijn van het praktijkonderzoek. Het enige parkeerprobleem dat zich voordoet, 
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bevindt zich bij het bedrijf DHL. Bij dit bedrijf is het eigen terrein niet toereikend voor het 

aantal auto's dat er geparkeerd dient te worden. Hiervoor wordt inmiddels al een 

oplossing gezocht in samenwerking met de gemeente Roosendaal. Het gehele interview 

is terug te vinden in bijlage lIc. 

3 .3 Schouw 

Om een beter beeld te krijgen van de parkeerproblemen in de specifieke deelgebieden 

van de bedrijventerreinen die in paragraaf 3.2 al genoemd zijn, is er besloten om een 

schouw uit te voeren. Een schouw is te omschrijven als een bezichtiging op de plaats 

waar het probleem zich bevindt. Voor dit onderzoek geldt dus dat er op ieder 

bedrijventerrein een schouw heeft plaatsgevonden. In deze paragraaf worden hiervan de 

aanpak en resultaten beschreven. 

Aanpak 

Voor de schouw is er gedurende 1 - 2 uur rondgekeken op ieder bedrijventerrein. Hierbij 

is gelet op de volgende pu nten: 

• Waar worden auto's geparkeerd 

• Capaciteit van de parkeervoorzieningen (door een schatting te maken) 

• Gelet is op welke locaties er wordt geladen en gelost 

• Wat voor parkeervoorzieningen zijn er aanwezig. 

Resultaten 

Een opvallende situatie welke op alle terreinen voorkomt, zijn auto's die langs de weg 

geparkeerd zijn. In figuur 7 staat weergegeven wat voor beeld dat dit geeft. Niet alleen is 

het beeld rommelig, wat voor een verslechterd imago van het bedrijventerrein kan 

zorgen, maar ook de doorstroming kan hierdoor belemmerd worden. 

Figuur 7: Auto's staan langs de weg geparkeerd. 
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De reden dat veel auto's langs de weg worden geparkeerd is niet echt dUidelijk. Op 

bedrijventerreinen Ladonk en de Run is er voldoende plaats op parkeervoorzieningen, 

echter deze worden niet benut. In figuur 8 zijn enkele niet volledig benutte 

parkeervoorzieningen weergegeven. 

Een totaaloverzicht van de 3 schouwingen die uitgevoerd zijn op de bedrijventerreinen 

kunnen worden teruggevonden in bijlage lIl. 

Aan de hand van de bovenstaande gegevens is er besloten om ook te achterhalen wat de 

oorzaken zijn van het feit dat auto's niet op de daarvoor bestemde plaatsen worden 

geparkeerd. De wijze waarop deze informatie wordt achterhaald wordt verder besproken 

in hoofdstuk 4. 

Figuur 8: Niet volledig benutte parkeervoorzieningen op de bedrijventerreinen. 

Als er gekeken wordt naar het laden en lossen op de bedrijventerreinen, dan valt op dat 

dit regelmatig op de openbare weg gebeurt. Dit wordt vaak uitgevoerd op de openbare 

weg, omdat er onvoldoende ruimte is op het eigen terrein van het bedrijf. In dit 

onderzoek wordt er voornamelijk ingegaan op het parkeren met de auto, en wordt het 

laden en lossen van vrachtverkeer niet meegenomen. 

Het meest voorkomende type parkeerterrein is het eigen terrein van de bedrijven. Vaak 

worden deze eigen terreinen maximaal gebruikt en is er uiteindelijk onvoldoende plaats 

om de auto daar te parkeren. Op het moment dat het eigen terrein vol is, wordt er 

uitgeweken naar parkeren langs de openbare weg. Daarnaast zijn er wel andere 

parkeergelegenheden op de bedrijventerreinen aanwezig, zoals gratis en betaalde 

(openbare) parkeervoorzieningen, echter wordt daar dus geen gebruik van gemaakt, 

zoals blijkt uit een van de vorige punten. 
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Uit de schouw in hoofdstuk 3 blijkt dat er auto's worden geparkeerd op daarvoor niet 

bestemde locaties. Om achter de oorzaak van dit gedrag te komen wordt er een survey 

opgezet. Met behulp van de survey wordt namelijk het parkeergedrag in kaart gebracht, 

dat inzichten geeft over de achterliggende oorzaak van het gedrag. 

Een ander deel dat in de survey terugkomt sluit aan op de bevindingen uit de interviews 

met de verkeerskundigen. Uit het interview blijkt namelijk dat de oplossingsrichting in de 

richting van de aanpasbaarheid van de openbare ruimte dient te liggen, en niet op het 

gebied van campagne voering en voorlichting, zoals verschillende onderzoeken 

voortkomend uit de literatuurstudie. 

Uit de literatuurstudie zijn 2 onderzoeken een interessante basis voor de opzet van de 

survey, hier gaat het om de onderzoeken van VEXPAN en van Goudappel Coffeng. Deze 

onderzoeken geven aan welke kenmerken belangrijk zijn voor het parkeren bij het werk 

en in welke mate deze belangrijk zijn. Echter is het niet mogelijk om de resultaten uit 

deze onderzoeken over te nemen en te gebruiken voor bedrijventerreinen, omdat deze 

onderzoeken niet op gemengde bedrijventerreinen zijn gericht. Daarom is ervoor 

gekozen enkele punten uit deze onderzoeken te selecteren en deze te verwerken in de 

survey die uitgezet wordt op de verschillenden gemengde bedrijventerreinen. 

In de survey die wordt opgezet worden verschillende methoden toegepast om de juiste 

gegevens te verzamelen. De keuze voor deze onderzoeksmethoden worden in de eerste 

paragraaf toegelicht. Daarna volgt een uitleg over het ontwerp van de survey. Tenslotte 

volgt er een toelichting over de wijze van dataverzameling in de derde paragraaf. 

4.1 Keuze onderzoeksmethode 

Om tot een keuze voor een onderzoeksmethode te komen voor de analyse fase, wordt 

naar het doel gekeken van dit onderzoek. Het uiteindelijke doel van het 

onderzoeksproject is een model te ontwikkelen, waaruit maatregelen voor 

parkeerproblematiek op bedrijventerreinen ontstaan. Hiervoor is het nodig het 

parkeergedrag van bezoekers van bedrijventerreinen in beeld te brengen. Om inzicht te 

krijgen in dit parkeergedrag, wordt er gebruik gemaakt van een survey die verspreid 

wordt op de bedrijventerreinen die eerder al zijn besproken in hoofdstuk 3. Het doel 

hiervan is de bezoekers van deze bedrijventerreinen te bereiken. 

De vragen in de survey worden op een gestructureerde manier opgenomen in de survey. 

Er wordt niet voor een ongestructureerde manier gekozen, omdat de enquêteur dan 

aanwezig dient te zijn bij het afnemen van de survey. Deze laatste methode is te 
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tijdrovend voor het onderzoek en daarom wordt er gekozen voor een gestructureerde 

survey (Verschuren & Doorewaard, 2007). 

Er worden drie verschillende onderzoeksmethoden toegepast in de survey. De eerste 

methode die wordt toegepast zijn gesloten vragen. Met deze vragen worden gegevens 

verzameld over het bezoek- en parkeergedrag van de bezoekers van bedrijventerreinen. 

De tweede methode die wordt toegepast is de revealed preference methode. De 

respondent geeft op basis van zijn werkelijke keuze aan waarom die keuze is gemaakt. 

Een nadeel van de revealed preference methode is dat deze alleen toepasbaar is op 

bestaande situaties. De methode is dus niet geschikt om andere variaties te toetsen. 

De laatste methode die wordt toegepast in de survey is de stated preference methode. 

Deze methode wordt toegepast om te achterhalen welke kenmerken invloed uit kunnen 

oefenen op de keuze van een parkeervoorziening. Meer uitleg over deze laatste methode 

volgt in paragraaf 4.2. 

4 .2 Ontwerp survey 

In deze paragraaf zal het ontwerp van de survey worden toegelicht. De complete survey 

bestaat uit 5 delen. De delen zijn zo gerangschikt dat de delen met de meest relevante 

onderzoeksgegevens als eerste aan bod komen. 

Deel I : Gegevens over locatie en tijdsduur parkeren; 

Deel 11: Persoonskenmerken; 

Deel lIl: Waarom er gekozen is voor een bepaalde parkeervoorziening; 

Deel IV: Stated Preference onderzoek; 

Deel V: Problemen bij het parkeren volgens de respondent. 

De eerste twee delen zijn het meest van belang voor het onderzoek, omdat hier de 

basisgegevens in worden verzameld, deze gegevens worden ook wel 

persoonsgerelateerde kenmerken (deel I) en persoonskenmerken (deel 11) genoemd. 

Vervolgens wordt er gevraagd waarom de respondent zijn auto op de locatie heeft 

geparkeerd, zoals eerder aangegeven. Hierin worden een aantal kenmerken, zoals 

kosten, looptijd en veiligheid meegenomen. De respondent dient voor ieder kenmerk aan 

te geven hoe belangrijk deze zijn in de overweging om daar te parkeren. Uiteindelijk is er 

dus een overzicht van alle kenmerken en hun belang voor de respondenten ten opzichte 

van het parkeren. De factoren die hiervoor zijn opgenomen zijn geselecteerd uit de 

kenmerken die opgenomen waren in het VEXPAN onderzoek, besproken in hoofdstuk 2. 

Het stated preference onderzoek komt als vierde deel, hiervoor is gekozen, omdat dit 

gedeelte nogal veel tijd kost. Het doornemen van een stated preference onderzoek vergt 
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namelijk veel leeswerk van de respondent. Indien dit onderdeel eerder in de survey 

wordt aangeboden, is de kans groter dat de respondent vroegtijdig afhaakt bij het 

invullen van de survey. 

Tenslotte wordt er geïnformeerd bij de respondent of er op dit moment problemen zijn 

omtrent het parkeren op het bezochte bedrijventerrein. Door deze vragen aan het einde 

van de survey te plaatsen, lijkt het of dit deel niet belangrijk is voor de survey. Dit deel 

is wel belangrijk, anders zou het deel niet opgenomen zijn in de survey. Echter worden 

de parkeerproblemen ook achterhaald door de vragen uit de andere delen in de survey, 

en geldt dit deel voornamelijk als bevestiging van de bestaande problemen. 

In de volgende subparagrafen wordt er wat dieper ingegaan op de Stated Preference 

methode. Hierin worden ook de keuzes voor de kenmerken verantwoord en uitgelegd hoe 

het onderzoek is vormgegeven in de survey. 

4.2.1 Stated preferenee onderzoek 

Voor deel IV van de survey is een stated preference onderzoek opgezet. Dit onderzoek 

bestaat uit verschillende denkbeeldige parkeersituaties. De respondent wordt dan 

gevraagd om de aantrekkelijkste parkeergelegenheid te kiezen uit verschillende 

aangeboden parkeergelegenheden. 

Het voordeel van stated preference ten opzichte van revealed preference onderzoek is 

dat er vele mogelijke variaties aan bod kunnen komen omdat er gewerkt wordt met 

denkbeeldige situaties. Een ander voordeel is dat je niet gebonden bent aan de 

werkelijkheid. In werkelijke situaties kunnen namelijk bepaalde toestanden aan elkaar 

gekoppeld zijn, die daardoor niet los van elkaar gemeten kunnen worden, bij 

denkbeeldige situaties heb je hier alle vrijheid in. Een nadeel is echter dat er vaak wordt 

getwijfeld of de keuze die denkbeeldig is gemaakt ook in de werkelijkheid gemaakt wordt 

(Ortuzar & Willumsen, 2001). 

Stated preference onderzoek wordt veel toegepast in verkeerskundige onderzoeken. Een 

voorbeeld waar dit onderzoek in wordt toegepast is bij het bepalen van de hoeveelheid 

gebruikers van nieuwe infrastructurele verbindingen (Daly et aL, 1999). 

4.2.2 Opzet Stated Preferenee ontwerp 

Voor dit onderzoek wordt de invloed van 5 kenmerken onderzocht, namelijk: 

• Eigen bijdrage aan de parkeerkosten; 

• Looptijd van de parkeerplaats naar de bestemming; 

• Aanwezige beveiliging op de parkeergelegenheid; 

• Voorziening voor het parkeren; 

• Hoeveel kans is er op een vrije parkeerplaats op de parkeergelegenheid. 
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Dit zijn vijf van de kenmerken die eerder in hoofdstuk 2 uit de literatuurstudie naar voren 

zijn gekomen in het onderzoek van VEXPAN. Er is gekozen voor deze 5 kenmerken, 

omdat die in de ogen van de onderzoeker het meest relevant zijn bij de keuze voor een 

parkeervoorziening op een bedrijventerrein. 

Ieder van deze kenmerken, zijn weer onderverdeeld in 3 toestanden zoals aangegeven in 

tabel 2. Er is gekozen voor een onderverdeling in 3 toestanden om wat meer spreiding te 

krijgen per kenmerk. Indien er met 2 toestanden wordt gewerkt, is er slechts de keuze 

tussen hoog en laag, of goed en slecht. Om de keuzevrijheid is te verbreden is er 

gekozen om het kenmerk in 3 toestanden onder te verdelen, zodat er ook nog een keuze 

is die tussen de twee uiterste ligt. De cijfers achter iedere toestand volgt uit de codering 

die wordt verklaard in paragraaf 4.2.3. 

Het kenmerk eigen bijdrage is onderverdeeld in gratis parkeren, 1 euro per dag en 2 

euro per dag. Er is voor deze onderverdeling gekozen, omdat er op deze manier in beeld 

gebracht kan worden hoeveel invloed parkeerkosten hebben op de keuze ten opzichte 

van een gratis parkeervoorziening. Daarnaast kan er ook nog een onderscheid gemaakt 

worden in het invoeren van parkeerkosten (van een gratis parkeervoorziening naar de 

invoering van 1 euro per dag) en het verhogen van parkeerkosten (van 1 euro naar 2 

euro per dag). 

Kenmerk Toestand 1 Toestand 2 Toestand 3 
Eigen bijdrage Niets (0) 1 euro per dag (1) 2 euro per dag (2) 

I Darkeerkosten 
Looptiid 1 minuut (0) 3 minuten (1) 5 minuten (2) 
Beveiliging Geen (0) Verlichti ng (1l Camera's (2) 
Type Parkeerterrein eigen Openbaar parkeerterrei n Parkeergarage (2) 

I Darkeerterrein bedriif (0) (1) 

Kans op een 50% (0) 75% (1) 100% (2) 
vrije 
Dal-" laats 

Tabel 2: Onderverdeling van kenmerken in 3 toestanden 

Voor de looptijd is er een keuze van dichtbij, iets verder weg en ver weg gemaakt. Deze 

is aangegeven in de looptijd, omdat de respondent zich meer bewust is van de tijd die 

verstreken is, dan van de afstand die wordt gelopen. 

Voor de beveiliging is er een onderverdeling gemaakt in geen beveiliging, enig gevoel 

voor veiligheid met behulp van verlichting en als laatste optie het plaatsen van camera's 

om de veiligheid te garanderen . 

De type parkeervoorzieningen zijn onderverdeeld naar voorbeelden op 

bedrijventerreinen. Op dit moment is het vaak mogelijk bij bedrijventerreinen om op het 

eigen terrein van het te bezoeken bedrijf te parkeren of op een openbaar parkeerterrein 

te parkeren. Als extra optie wordt hierbij een parkeergarage aangeboden. 
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Als laatste wordt ook de kans op een vrije parkeerplaats opgedeeld in drile variabelen. 

Om deze variabelen realistisch te houden is er vanuit gegaan dat er minimaal 50% kans 

is op een vrije parkeerplaats. De andere opties zijn 75% en 100% kans op een vrije 

parkeerplaats. 

4.2.3 Codering 

Indien alle verbanden tussen de variabelen onderzocht moeten worden, is het nodig om 

243 (35) profielen op te zetten. Deze opbouw wordt ook wel een "full factorial design" 

genoemd. Echter is het onrealistisch om dit in één survey te verwerken. De survey wordt 

dan namelijk zo lang, dat er wordt verwacht dat geen enkele respondent de volledige 

survey invult. 

Echter is het mogelijk om met minder profielen toch een zo optimaal mogelijk resultaat 

te krijgen, dit wordt een "fractional factorial design" genoemd. Door niet uit te gaan van 

een "full factorial design", maar van een "fractional factorial design", wordt het aantal 

profielen zo vastgesteld dat alle kenmerken optimaal met elkaar worden vergeleken. Het 

aantal profielen is dan te verminderen tot 27. 

Om de 27 profielen samen te stellen worden alle toestanden gecodeerd. Aangezien de 

kenmerken in 3 toestanden zijn opgesplitst, worden er 3 waarden gebruikt om deze te 

coderen, namelijk 0, 1 en 2. Als er nogmaals gekeken wordt naar de opzet van tabel 2, 

dan zullen de toestanden in de eerste kolom de waarde 0 krijgen, de toestanden in de 

tweede kolom krijgen dan de waarde 1, en de toestanden in de laatste kolom krijgen dan 

de waarde 2. 

Vanuit het fractional factorial design worden de 27 profielen opgezet. Deze 27 profielen 

worden daarna willekeurig gecombineerd tot 9 keuzesituaties met elk drie 

parkeergelegenheden. 

4.2.4 Keuzesituaties 

Voor het opzetten van de keuzesituaties is het de bedoeling om 9 setjes van 3 profielen 

te maken. Om ervoor te zorgen dat er in ieder keuzeset 3 random profielen worden 

geplaatst, is er gebruik gemaakt van random getallen. Achter ieder profiel wordt een 

random getal geplaatst, op het moment dat de random getallen allemaal zijn geplaatst, 

worden deze gesorteerd van laag naar hoog. Dit zorgt ervoor dat de profielen op een 

willekeurige volgorde bij elkaar gezet worden. Uiteindelijk worden de profielen in 9 setjes 

verdeeld, beginnend bij de 3 bovenste profielen, tot aan de 3 onderste profielen. Op die 

manier ontstaan er 9 keuzesets met ieder 3 random profielen. 
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Om te voorkomen dat iedere respondent de keuzesets in dezelfde samenstelling ziet, 

worden er 4 verschillende surveys opgesteld, waarin iedere keuzeset uit andere profielen 

bestaat. De verdeling van de profielen over de keuzesets kan worden teruggevonden in 

bijlage V. 

4.2.5 Presentatie 

De 9 keuzesets geven parkeersituaties op bedrijventerreinen weer. In elke survey 

worden 9 parkeersituaties opgenomen, die weer uit 3 parkeergelegenheden bestaan. 

Echter voordat de respondent gevraagd wordt om een keuze te maken tussen deze 

parkeergelegenheden wordt er duidelijk uitgelegd wat de bedoeling is van dit deel van de 

survey. Deze inleiding bestaat uit 2 pagina's in de survey. Op de eerste pagina wordt 

uitgelegd wat de bedoeling is dat de respondent gaat doen, namelijk een keuze maken. 

Daarnaast wordt er een toelichting gegeven over de kenmerken en de toestanden. 

Afbeelding 9 geeft weer hoe deze inleiding is opgenomen in de survey. De tweede pagina 

van de inleiding bestaat uit een voorbeeldsituatie die de respondent zelf niet hoeft in te 

vullen. Hierbij kan de respondent alvast een idee krijgen welke vragen hij kan 

verwachten. 

TU le 
Parkeeronderzoek Bedrijventerreinen 

Pagina 15 van 32 

In dit deel van de enquête willen we van u weten welke parkeergelegenheid u kiest bij een bezoek aan het 
bednjventerrein We doen dit door aan u een aantal denkbeeldige parkeergelegenheden voor te leggen, De 
parkeergelegenheden kunnen op een vijftal kenmerken van elkaar verschillen. Aan 1I wordt gevraagd aan Ie geven 
welke parkeergelegenheid u zou kiezen als u het bedrijventerrem met de aUla bezoekt 

De parkeergelegenheden verschillen van elkaar op de volgende kenmerken. Elk kenmerk kan verschillende 
waarden aannemen 

Parkeerkenmerken 
« Eigen bijdrage in de parkeerkosten 
«LooptiJd van parkeerplaats naar bestemming 
« Aanwezige beveiliging 

r Type parkeergelegenheid 

* Kans op een vrije parkeerplaats 

Vorige I I Volgende 

Kenmerkwaarden 

: Gratis; 1 euro per dag; 2 euro per dag 
: 1 minuut: 3 mlflutefl, 5 minuten 
: Geen; Camera's; Extra vet1ichting 
: Eigen parkeerterrein, Openbaar pa/*eertelrein, Openbare 
parkeergarage 
: 50 procent; 75 procent, 100 procent 

Berg En<luête SytStem 2QQ7 Design Syatem3 

Figuur 9: Inleiding in stated pref eren ce methode van de survey 
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Na de inleiding volgen de 9 vragen waarin de parkeergelegenheden worden aangeboden. 

Deze parkeergelegenheden worden weergegeven zoals in afbeelding 10. 

De respondent dient een keuze te maken uit één van de 4 aangeboden 

keuzemogelijkheden. Dit kan één van de parkeergelegenheden zijn, of geen van allen 

(keuze-optie 4). De laatste optie is opgenomen in het onderzoek om de resultaten ook 

realistisch te maken. Op het moment dat de respondent namelijk op geen van de 3 

parkeergelegenheden zou willen parkeren, maar er wel toe wordt gedwongen om een van 

de keuzes te kiezen, zijn de gegevens niet waarheidsgetrouw. 

TU le 
Parkeeronderzoek Bedrijventerreinen 

Pagina 2<1 van 29 (Rea(jonly) 

Parkeersituatie 8 

I\enmerk en Parkee rgelegenheid :Parkeergelegenheld IParkeergelegenheid I 
I I 11 I 111 

Geen van all en 

Eigen bijdraÇJe in 1 euro per dag I 1 euro per dag I 2 euro per dag parkeerkosten 

Looptijcl 

r r 
parkeergelegenhei d 3 minuten 1 minuut 1 minuut 
naar t)estemming 

.Aanvvezi ÇJe extra verlichting I geen I geen beveiliging 

Tipe openbaar 
r 

openbaar I openbare 
pmk8ergeleÇJenilei d parkeerterrein parkeerterrein parkeergarage 
f<ans op vrije 75,orocenl I 75 procent 

r 
100 procent parkeerpiel< 

We lke parkeergelegenheid zou u kiezen bij een bezoek aan het bedrijventerrein? 

Vul hier uw ~<EUZE in : C> Parkeerterrein I (; Parkeerterrein 11 0 Parkeerterrein 111 (~ Geen van allen 

Vorige I I Volgende 

Berg Enqu~te $ystem ® 2007 Design $y,terns 

Figuur 10: Pagina uit de online survey met een keuzeset. 

4 .3 Dataverzameling 

Doordat de survey digitaal is opgezet, is een uitnodiging hiervoor eenvoudig te 

verspreiden. Er is dan ook gekozen voor een verspreiding per mail onder de werknemers 

die werken op het bedrijventerrein. Omdat de werknemers maar een deel van de 
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bezoekers zijn die het bedrijventerrein bezoeken, is er ook voor gekozen om flyers uit te 

delen op de bedrijventerreinen. 

De werknemers zijn per mail benaderd via de ondernemingsvereniging. Een week voor 

de verspreiding van de mail is er contact geweest met de ondernemingsverenigingen van 

de bedrijventerreinen Ladonk te Boxtel en De Run te Veldhoven. Beide 

ondernemingsverenigingen hebben een uitleg gekregen over het onderzoek. Hen is 

verzocht de mail te verspreiden onder de bedrijven gevestigd binnen de geselecteerde 

gebieden op de bedrijventerreinen. 

Nadat de survey een week op beide bedrijventerreinen had gelopen, was de respons nog 

niet zo hoog als gehoopt. Er is toen besloten de survey ook te verspreiden op het derde 

bedrijventerrein, Borchwerf te Roosendaal. Hiervoor is de ondernemersvereniging 

telefonisch op de hoogte gesteld van het onderzoek en de survey. Echter is er later 

aangegeven dat de ondernemingsvereniging van bedrijventerrein Borchwerf geen 

medewerking wilde verlenen aan het verspreiden van de survey. Uiteindelijk zijn er wel 

flyers uitgedeeld op het bedrijventerrein. 
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5 Resultaten beschrijvende analyse 

Dit hoofdstuk beschrijft de resultaten van de analyse. In de eerste paragraaf zal er een 

toelichting volgen over de steekproef die uit de populatie van de bedrijventerreinen is 

genomen. Vervolgens volgt er een overzicht over de respons en wie de res~ondenten 

zijn. In de tweede paragraaf zullen de resultaten van de survey worden besproken aan 

de hand van de delen die in hoofdstuk 4 zijn toegelicht. Er wordt afgesloten met een 

resumé van de resultaten. 

5 .1 Steekproef 

Op het moment dat er een onderzoek moet worden uitgevoerd, wordt er vaak gekozen 

om een deel van de doelgroep te benaderen. De gehele doelgroep kan worden 

beschreven als de populatie. Als je maar een gedeelte van de populatie bij je onderzoek 

betrekt, dan wordt dit een steekproef genoemd (Baarda & De Goede, 2001). 

5.1.1 Steekproefomvang 

In theorie kan de steekproefomvang bepaald worden aan de hand van een formule 

gebaseerd op de volgende gegevens: 

• Populatiegrootte; 

• Het betrouwbaarheidsinterval, dat wordt vaak op 10% gezet; 

• Het betrouwbaarheidsniveau. In dit geval wordt de directe gebruiker gevraagd zijn 

mening te geven, de betrouwbaarheid is dus hoog. Er wordt dan ook uitgegaan 

van een betrouwbaarheidsniveau van 95%, hierbij hoort een Z-waarde van 1,96. 

Als deze gegevens in de volgende formule worden geplaatst, kan het minimale aantal 

respondenten bepaald worden (Montgomery et al., 2004); 

So = Z2 * «p * (1-p))/S2) 

So = Steekproefomvang 

Z = Z-waarde, factor voor het berekenen van het betrouwbaarheidsniveau 

p = percentage van respondenten dat een specifiek antwoord kiest. Standaard 

wordt een p genomen van 0,5. 

S = betrouwbaarheidsinterval of steekproefmarge (10%) 

De gehele populatie bestaat uit alle bezoekers van de bedrijventerreinen de Run 4000, 

Ladonk Stationsgebied en Borchwerf-Oost. Deze populatie is echter moeilijk te bepalen, 
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omdat er alleen getallen bekend zijn van het gehele bedrijventerrein, en niet per 

deelgebied. Voor de werknemers en werkgevers van deze bedrijventerreinen zou het een 

mogelijkheid zijn om een grove schatting te maken, echter het aantal bezoekers naast de 

werknemers en werkgevers is moeilijk te bepalen. Door deze 2 punten is het niet 

mogelijk om een exacte populatie voor dit onderzoek vast te stellen. 

Voor de steekproef wordt getracht om zoveel mogelijk bezoekers te benaderen. Deze 

groep wordt dan ook vanuit het bedrijf benaderd per e-mail, en daarnaast worden er ook 

flyers op de bedrijventerreinen uitgedeeld. In totaal zijn er ongeveer 580 flyers 

uitgedeeld op de bedrijventerreinen, het aantal e-mails dat bij de werknemers en 

werkgevers terecht gekomen is, is echter onbekend. 

5.1.2 Respons 

De survey is door 118 respondenten ingevuld. Hiervan hebben 87 respondenten de 

survey volledig ingevuld. Voor het gebruik van statistische analysemethode moet er een 

minimaal aantal respondenten van 100 zijn (Baarda & de Goede, 2001). Hier voldoet de 

respons aan. 

Een belangrijk gegeven dat uit de respons wordt gehaald zijn de persoonskenmerken. 

Deze zijn opgenomen in deel 11 van de survey. De persoonskenmerken van de 

respondenten zullen in deze paragraaf besproken worden. Om na te gaan of de 

persoonskenmerken uit de survey overeenkomen met de werkelijke situatie, is aan een 

aantal sleutelpersonen (procesmanagers van de NV BOM) nagevraagd of de gevonden 

gegevens uit de survey representatief zijn voor de populatie. 

Het eerste persoonskenmerk dat aan bod komt is het geslacht. De verdeling hiervan is te 

zien in figuur 11. Opvallend is dat bijna 80% van alle surveys door mannen is ingevuld. 

Echter komt dit wel overeen met de populatie op bedrijventerreinen. Over het algemeen 

werken namelijk meer mannen dan vrouwen. 
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laMa" I 
• Vro<HI 

Figuur 11: Geslacht van de respondenten (N= 109) 

Het tweede persoons'kenmerk dat aan bod is gekomen in de survey is de leeftijd. In de 

survey 'kon de respondent zij n leeftijd invullen. Deze leeftijden zijn uiteindelijk 

gecategoriseerd. Hiervan zijn 2 categorieën gemaakt; namelijk de jongeren (18-45) en 

de ouderen (ouder dan 45). Er is gekozen voor deze categorisering om een onderscheid 

te kunnen maken tussen jongeren en ouderen. Uit figuur 12 blijkt dat de jongeren een 

kleine meerderheid hebben. Ook hierbij blijkt de respons overeen te komen met de 

populatie op de bedrijventerreinen. 

44% 

56% 
[

_ Jongeren (18-45) 

_ Ouderen (ouder dan 45~ 

Figuur 12: Leeftijdscategorieën van de respondent (N= 108) 

Het derde persoonskenmerk dat hier besproken wordt is het opleidingsniveau. Wat opvalt 

aan dit kenmerk is dat er voornamelijk middelbaar en hooggeschoolde respondenten de 

survey hebben ingevuld. De precieze verdeling is terug te vinden in figuur 13. 
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Vergeleken met de populatie op bedrijventerreinen komt de respons niet overeen. De 

populatie van een bedrijventerrein bevat namelijk meer laaggeschoolden. Een oorzaak 

hiervan kan zijn dat de survey per mail verspre id is. Lager opgeleiden hebben vaak niet 

de beschikking over een e-mail adres op hun werk. Daarnaast is het ook algemeen 

bekend dat lager opgeleiden minder snel medewerking verlenen bij het invullen van een 

survey (te Riele, 2002). 

10% 

Lager Onderw ijs (VBO, MA. VO, 
V WBO) 

• Mddelbaar Onderwijs (HAVO, 
VWO, WBO) 

o Hoger Onderwijs (HBO, WO) 

Figuur 13: Opleidingsniveau van respondenten (N= 109) 

Het vierde persoonskenmerk betreft het eigendom van de auto. In deze survey is dit 

persoonskenmerk van belang, omdat dit invloed kan hebben op het parkeergedrag van 

de respondent. In figuur 14 is te zien welke verhouding er is tussen het privé eigendom 

en niet privé eigendom van de auto. Voor deze vraag was ook de categorie "Anders" 

opgenomen, deze is door 9 respondenten ingevuld. Bij al deze gevallen ging het om 

auto's die niet in privé bezit waren . Opvallend is dat het merendeel van de bezoekers van 

bedrijventerreinen gebruik maakt van een privé auto, Vanuit de populatie zijn hier geen 

gegevens over, dus is het lastig te controleren of deze gegevens ook representatief zijn 

voor de populatie. 
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l- Pri\é auto 
_ Geen pri\é auto 

Figuur 14: Eigendom van de auto (N= 109) 

Als laatste persoonskenmerk is de validiteit van personen meegenomen. Uit de respons 

blijkt dat er maar 1 respondent minder valide is en dat daarbij zijn parkeergedrag wordt 

beïnvloed. 

5.2 Resultaten survey 

In deze paragraaf zullen de resultaten van deel I, 111 en V van de survey worden 

besproken. Met de vragen uit deel I wordt het bezoek- en parkeergedrag van de 

respondent in kaart gebracht. Deze resultaten zullen in de eerste subparagraaf 

besproken worden. In de tweede subparagraaf worden de resultaten besproken uit deel 

111. In dit deel komt naar voren welke kenmerken de respondenten belangrijk vinden bij 

de keuze voor de gebruikte parkeervoorziening. In de laatste subparagraaf worden de 

resultaten van deel V besproken. Hier gaat het om de problemen die de respondenten 

ervaren met het parkeren op bedrijventerreinen. 

5.2.1 Bezoek- en parkeergedrag 

Onder bezoekgedrag worden gegevens verstaan zoals de bezoekfrequentie en de 

bezoekreden. Onder parkeergedrag worden gegevens verstaan zoals de locatiekeuze, de 

parkeerduur en de genomen moeite om de auto daar te parkeren. In deze paragraaf 

zullen de resultaten kort besproken worden, een totaaloverzicht van alle resultaten van 

de survey staat in bijlage VI. 

Uit het bezoekgedrag blijkt dat de hoofdreden van het bezoek werken is. Ongeveer 84% 

(N= 112) van de respondenten geeft namelijk aan het bedrijventerrein te bezoeken om 

te gaan werken. Dit resultaat komt overeen met de verwachting, omdat een 

bedrijventerrein voornamelijk bedrijven huisvest. 
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De bezoekfrequentie voor de bedrijventerreinen blijkt hoog te zijn, ruim 83% van de 

respondenten bezoekt het bedrijventerrein 4 - 7 dagen in de week. Uit de parkeerduur 

blijkt dat het merendeel van de parkeerders langer dan 8 uur op het bedrijventerrein 

aanwezig is. In totaal is dit 73% (N= 115). Als dit resultaat wordt vergeleken met de 

aankomsttijden op het bedrijventerrein, blijkt dat 95% (I\J= 115) van de respondenten 

die langer dan 8 uur aanwezig zijn op het bedrijventerrein, 's ochtends arriveert. Voor de 

parkeerdruk betekent dit dat deze overdag het hoogst is. 

Uit de survey blijkt dat veel respondenten alleen in de auto reizen. Ruim 90% geeft 

namelijk aan alleen in de auto te zitten als men een bedrijventerrein bezoekt, slechts 

10% reist in het gezelschap van een of meerdere personen. Deze resultaten geven aan 

dat er weinig gebruik gemaakt wordt van carpoolen. 

Uit het parkeerterreinkeuze blijkt dat ruim 65% (N= 111) parkeert op het eigen terrein 

van het bezochte bedrijf. Ongeveer 15% van de respondenten parkeert de auto op een 

openbaar parkeerterrein en de overige (bijna 20%) respondenten parkeert de auto langs 

de weg. 

Bijna 80% (N= 110) van de respondenten geeft aan altijd op dezelfde plek te parkeren. 

Daarnaast geeft ruim 80% (N= 110) van de parkeerders aan niet eerst naar een andere 

plek te hebben gezocht. Uit deze gegevens blijkt dat er weinig zoekgedrag is op de 

bed rijventerrei nen. 

5.2.2 Parkeerkeuzegedrag 

In deel III van de survey geeft de respondent aan welke kenmerken van de 

parkeervoorziening belangrijk waren voor de keuze voor de gebruikte parkeerplaats. Ook 

geeft men de mate van het belang aan. Hieruit volgen de resultaten weergegeven in 

tabel 3. 

In de survey is een schaal van 7-punten gebruikt om aan te geven hoe belangrijk het 

kenmerk is voor de respondent. De gegevens uit deze 7 categorieën zijn uiteindelijk 

samengebracht in 2 categorieën, niet belangrijk (1 tot en met 4) en belangrijk (5 tot en 

met 7). 

Als de resultaten van de 8 kenmerken met elkaar vergeleken worden, blijkt dat alle 

kenmerken als belangrijk worden aangeduid. De eigen bijdrage in de parkeerkosten blijkt 

echter met ruim 90% het meest belangrijk te zijn. Het kenmerk dat daarna het 

belangrijkste is, is dat er voldoende plaats moet zijn op de parkeervoorziening, volgens 

ongeveer 90% van de respondenten. Dit kenmerk wordt op de voet gevolgd door de 

nabijheid van de parkeervoorziening . Ruim 88% van de respondenten geeft aan dat dit 

kenmerk belangrijk is. De veiligheid van de auto en veiligheid van de respondent zelf 
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volgen daarna in de middenmoot van de kenmerken, met respectievelijk 80% en ruim 

81 %. Ook het feit dat de parkeervoorzieninQl makkelijk te vinden is valt iln de 

middenmoot met ongeveer 78%. De minst belangrijke kenmerken zijn de ruime 

parkeervakken op de parkeervoorziening en dat de parkeervoorziening schoon is. Maar 

74% van de respondenten vindt het bellangrijk dat er ruime parkeervakken aanwezig zijn 

en maar 72% vindt het belangrijk dat een parkeervoorziening schoon is. 

Kenmerk Niet Belangrijk Belangrijk Totaal 

Eigen bijdrage 10 95 105 
parkeerkosten 9,5% 90,5% 100,0% 

Veiligheid van de auto 21 84 105 

20,0% 80,0% 100,0% 

Nabijheid van de 12 92 104 
parkeervoorziening 11,5% 88,5% 100,0% 

Iveiligheid voor mijzelf 19 85 104 

18,3% 81,7% 100,0% 

Voldoende plaats op de 10 94 104 
parkeervoorziening 9,6% 90,4% 100,0% 
Een schone 29 75 104 
parkeervoorziening 27,9% 72,1% 100,0% 

Parkeervoorziening is 23 81 I 
104 

makkelijk te vinden 22,1% 77,9% 100,0% 

Parkeervoorziening heeft 27 77 104 
ruime parkeervakken 26,0% 74,0% 100,0% 

Tabel 3: Resultaten parkeerkeuzegedrag 

Als deze resultaten worden vergeleken met de resultaten uit het VEXPAN onderzoek valt 

het op dat in dit onderzoek de kosten het belangrijkste punt is, terwijl in VEXPAN dit de 

veiligheid van de auto is. Dit kan verklaard worden doordat het VEXPAN onderzoek is 

verspreid onder consumenten. Deze consumenten geven aan wat zij belangrijk vinden op 

het moment dat zij hun auto parkeren op de locatie waar ze werken. Echter wordt er niet 

vanuit gegaan dat dit op bedrijventerreinen is. Zo kunnen dus andere kenmerken in 

andere situaties belangrijk zijn. 

Met behulp van de Chi-kwadraat kan bekeken worden of de samenhang tussen 2 

variabelen op toeval is berust. In de Chi-kwadraat procedure worden de celfrequenties 

die gevonden zijn (feel) vergeleken met de frequenties die verwacht zouden worden op 

basis van toeval (eeel)' 

De chi-kwadraat wordt dan op de volgende manier berekend; 

x2 = I (fcel - ecel )2 
cel e 

cel 
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Om na te gaan of er ook sprake is van een significant verschil moet ook het aantal 

vrijheidsgraden bepaald worden. Dit wordt bepaald door het aantal kolommen te 

verminderen met één en te vermenigvuldigen met het aantal rijen verminderd met één. 

In formule vorm: 

df= (r-l)(k-l) 

Hierin is: 

df is de degrees of freedom 

r is het aantal rijen 

k is het aantal kolommen 

Om na te gaan of er een significant verschil is, dient de chi-kwadraat een bepaalde 

waarde te hebben. Deze waarde wordt bepaald door het aantal vrijheidsgraden. Indien er 

een significantie is van 0,05 (95% zekerheid dat het geen toeval is), dient de Chi

kwadraat 3,84 te zijn, indien er sprake is van 1 df. 

(Bron: Baarda & de Goede, 2001) 

Als er gekeken wordt naar de samenhang tussen de resultaten van deel 111 en de 

persoonskenmerken uit deel 11 kunnen vallen de volgende zaken op: 

• Respondenten met een auto in privé bezit vinden de veiligheid van hun auto 

belangrijker, dan respondenten met een auto die niet hun eigendom is. Bij de 

toepassing van de Chi-kwadraat methode blijkt dat dit met 90% zekerheid niet op 

toeval berust. 

• Als er gekeken wordt naar de samenhang tussen opleidingsniveau en de eigen 

bijdrage aan de parkeerkosten, dan valt op dat de lager opgeleiden de eigen 

bijdrage aan de parkeerkosten belangrijker vinden dan hoger opgeleiden. Om een 

chi-kwadraat te bepalen zijn er een minimaal aantal waarnemingen per cel nodig, 

in dit geval blijken er onvoldoende waarnemingen te zijn om iets over de 

zekerheid van de samenhang te kunnen zeggen. 

5.2.3. Parkeerproblemen ervaren door respondent 

In deel V van de survey is de respondenten gevraagd of ze zelf problemen ervaren met 

het parkeren. 

Op de vraag "Ondervindt u wel eens problemen met het vinden van een parkeerplaats?", 

beantwoorden ongeveer 38% (N= 87) van de respondenten met ja. Het grootste 
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probleem dat door de respondenten wordt genoemd is dat er geen parkeerplaats meer 

vrij is bij hun bedrijf of daar in de buurt. Om een geschikte parkeerplaats te vinden zal 

de respondent de auto verder van de uiteindelijk bestemming moeten parkeren. 

De volgende vraag die door bijna 10% (N= 87) van de respondenten met ja wordt 

beantwoord gaat over het lopen van de parkeervoorziening naar de bestemming en weer 

terug. Het grootste probleem dat hierbij naar voren komt is dat verschillende 

respondenten aangeven dat een bedrijventerrein niet is ingericht voor voetgangers, en er 

dus verkeersonveilige situaties kunnen ontstaan. 

De laatste vraag die aan de respondenten is voorgelegd is of ze problemen ondervinden 

met het verlaten van de parkeervoorziening met de auto. Ruim 11% (N= 87) van de 

respondenten geven aan hiermee problemen te ondervinden. Op dit gebied komen er 

twee problemen naar voren . Het eerste probleem is dat het volgens de respondenten 

regelmatig voorkomt dat de auto wordt geblokkeerd doordat er wordt dubbelgeparkeerd. 

Het tweede probleem is dat er een onoverzichtelijke situatie ontstaat doordat er veel 

auto's langs de weg staan geparkeerd en de auto's te hard rijden. 

Aan de hand van de bovenstaande gegevens blijkt dat de meeste respondenten geen 

problemen ondervinden wanneer de auto op het bedrijventerrein wordt geparkeerd. De 

respondenten die wel problemen hebben, hebben voornamelijk problemen met het 

vinden van een dichtsbijzijnde parkeervoorziening. 

5.3 Resumé 

Uit de resultaten van deel 11 blijkt dat de respondenten van de survey niet de gehele 

populatie vertegenwoordigen. Lager opgeleiden zijn ondervertegenwoordigd. De leeftijd 

en het geslacht van de respondenten komen wel overeen met de populatie. 

De resultaten uit deel I van de survey geven aan dat de voornaamste reden van het 

bezoek aan het bedrijventerrein werken is. Het overgrote deel van de respondenten 

bezoekt het bedrijventerrein 4-7 dagen in de week, arriveert 's ochtends en blijft langer 

dan 8 uur op het bedrijventerrein. 

Over het parkeergedrag kan gezegd worden dat het grootste deel op het eigen terrein 

van het bezochte bedrijf parkeert. De meeste respondenten parkeren altijd op een vaste 

plek, zonder dat ze hoeven te zoeken naar een parkeerplaats. 

In deel 111 komt naar voren dat de respondenten alle aangegeven kenmerken belangrijk 

vinden. De eigen bijdrage aan de parkeerkosten is echter wel het belangrijkste kenmerk, 

gevolgd door het feit dat er voldoende plaats dient te zijn op de parkeervoorziening en 

C.S.P.H.L. Coppens 49 



TU Techn1sche Universiteit 
Eindhoven 
Un iversity ofTech notogy 

5 Resultaten beschrijvende analyse 

dat de parkeervoorziening dichtbij de bestemming dient te zijn. De veiligheid van de auto 

en van de respondent zelf volgen daarna samen met de eigenschap dat de 

parkeervoorziening makkelijk te vinden is in de middenmoot. De minst belangrijke 

kenmerken zijn een schone parkeergelegenheid en de beschikking over ruime 

parkeervakken. 

In deel 111 wordt ook aangegeven dat er op enkele punten samenhang is tussen de 

resultaten uit deel 11 en deel 111. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat mensen met een privé 

auto de veiligheid van de auto belangrijker vinden dan mensen die het bedrijventerrein 

niet met hun privé auto bezoeken. 

Tenslotte wordt er in deel V gevraagd of de respondent zelf kan aangeven of er 

problemen in relatie tot het parkeren worden ervaren. Hier wordt door het merendeel 

van de respondenten aangegeven dat er geen problemen zijn. De respondenten die wel 

problemen ondervinden, geven aan dat deze problemen zich voornamelijk voordoen als 

men een parkeerplaats aan het zoeken is. Hier gaat het dan om het probleem dat er 

geen parkeerplaats gevonden kan worden in de nabije omgeving. 
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6 Model analyse 

Dit hoofdstuk beschrijft de analyse van deel IV van de survey. Om deze gegevens te 

analyseren wordt er een model analyse uitgevoerd. Ih de eerste paragraaf wordt 

toegelicht hoe deze model analyse wordt uitgevoerd en welke statistische modellen 

hiervoor worden gebruikt. In de tweede paragraaf worden de resultaten van de model 

analyse beschreven. 

6.1 Analyse met Limdep 

De resultaten uit deel IV van de survey worden geanalyseerd met behulp van het 

softwareprogramma Limdeps. Limdep is een econometrisch softwareprogramma die met 

behulp van statistische modellen analyses uitvoert. Hiermee kunnen data geanalyseerd 

worden ten behoeve van modelresultaten en het construeren van speciale procedures en 

schatters. Voor het analyseren van het stated preference gedeelte wordt het 

multinomiale logit model (MNL model) toegepast. Het MNL model is een van de meest 

toegepaste modellen bij een Stated Preference Onderzoek. Het MNL model wordt 

gebruikt om de waarschijnlijkheid dat een keuzealternatief, zoals een 

parkeergelegenheid, gekozen zal worden (Kemperman, 2000). 

Voordat de gegevens uit de survey ingevoerd kunnen worden in het programma Limdep, 

dienen deze gecodeerd te worden. Er dient vanuit een attribuut design, zoals opgenomen 

is in de survey, een analyse design te worden gemaakt. Voor het analyse design is er 

gekozen om effect codering toe te passen. De effect codering is geschikt voor de 

codering van kenmerken met 3 toestanden. Alle kenmerken en toestanden van 

kenmerken die in de tabel 2 in hoofdstuk 5 zijn gecodeerd met een 0, worden nu 

gecodeerd met 1 O. De toestanden die in dezelfde tabel zijn gecodeerd met code 1, 

worden nu gecodeerd met o 1. Als laatste worden de toestanden met code 2, nu 

gecodeerd met code -1 -1. In tabel 4 is hiervan een overzicht weergegeven. 

Nu de gegevens de juiste codes hebben, kan met behulp van Limdep de modelanalyse 

gestart worden. Het uiteindelijke doel van deze modelanalyse is het bepalen van de kans 

dat een parkeervoorziening wordt gekozen. Om deze kans te bepalen, dient eerst het nut 

bepaald te worden. Het nut is de waarde van het alternatief bepaald door de 

respondenten van het survey onderzoek. Met behulp van Limdep kunnen de ~-waardes 

bepaald worden, die nodig zijn om het nut van een parkeervoorziening te berekenen. 

5 http://www./imdep.com/featu res/capabilities/model_estimation/mu Itinomial_choice_6. php 
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100% (-1 -1) 

Tabel 4: Effect codering toegepast op toestanden uit de survey 

Het nut van een alternatief kan als volgt weergegeven worden: 

Waarin: 

Ui is het nut van een bepaald alternatief i 

Vi is het structurele nut van alternatief i 

c i is een standaard error component 

Het nut van een alternatief is opgebouwd uit de som van het nut van de kenmerken. Het 

nut van een kenmerk, ook wel deelnut genoemd, is het product van de bijdrage Wk) en 

het kenmerk (Xik). 

Het totale nut van een alternatief kan als volgt weergegeven worden. 

Ui = IfJkXik +&, 
k 

Waarin: 

Ui is het nut van een bepaald alternatief i 

~k is de coëfficiënt van kenmerk k voor het nut van alternatief i 

Xik is de (gecodeerde) waarde van de kenmerken voor elk kenmerk 

c i is een standaard error component 

I\la het bepalen van het nut van een keuzealternatief kan de waarschijnlijkheid van de 

voorkeur ten opzichte van een ander keuzealternatief bepaald worden. Hiervoor wordt 

onderstaande formule gebruikt die centraal staat in het model. 
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p(iIA)= exp(,UV;) 
I exp (,UV;, ) 
i'eA 

Waarin: 

P(ijA) is de waarschijnlijkheid dat een keuzealternatief i gekozen wordt Uit keuzeset A 

Vi is het structurele nut van alternatief i 

Il is een schaalfactor (Gumbel schaalfactor), omdat in deze studie gebruik gemaakt 

wordt van een enkelvoudige dataset is deze factor gelijk te stellen aan 1 

(Kemperman; 2000), 

Het structurele nut van alternatief i, bestaande uit de verschillende kenmerken k, kan als 

volgt in een formule weergegeven worden. 

V; = IfJkXik + IIrkk'XikXik , 
k k k' 

Waarin: 

Vi is het structurele nut van alternatief i. 

Pk is de coëfficiënt van kenmerk k voor het nut van alternatief i 

Xik is de (gecodeerde) waarde van kenmerk k van alternatief i 

ykk' is de coëfficiënt voor het interactie-effect tussen kenmerk k en k' (k~k') 

Xik' is de (gecodeerde) waarde van kenmerk k' van alternatief i 

Het laatste deel van de formule (na het + teken) wordt gebruikt om interactie-effecten te 

berekenen. Met behulp van interactie-effecten is te bepalen wat de invloed is van een 

combinatie van toestanden. Een voorbeeld hierbij is dat het effect van kosten in 

combinatie met loopafstand op de parkeerkeuze bepaald kan worden, Voor de analyse 

van deel IV worden geen interactie-effecten berekend, omdat hiervoor het aantal 

respondenten te laag is om een significant resultaat te krijgen. Het laatste gedeelte van 

de formule wordt dan ook niet gebruikt bij deze analyse. 

Met behulp van Limdep kunnen de p-waarden worden geschat voor verschillende 

modeltypen waaronder het MNL model. We verstaan onder modelschatting het zoeken 

naar en beschrijven van een waarde dat het beste past bij de te onderzoeken werkelijke 

waarde. Het model wordt verschillende keren herhaald om een zo nauwkeurig mogelijke 

waarde van p te bepalen. Indien er minder dan 10 herhalingen voorkomen, wordt het 

resultaat als acceptabel gezien. 
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Naast de D -waarden van de kenmerken berekent Limdep nog meer waarden. Een van 

die waarden is de loglikelihood. De loglikelihood waarden zeggen iets over de 

geloofwaardigheid van de gevonden D-waarden. Er zijn twee waarden te vinden voor de 

loglikelihood. De loglikelihood van de waarde D (LLp) geeft aan hoe geloofwaardig de D 

waarden zijn bij het meest optimale model. De likelihood (LLo) geeft de 

geloofwaardigheid aan indien alle D's gelijk zijn aan O. 

Met behulp van de likelihood waarden kan de waarde van R2 bepaald worden. Met de R2 

wordt bepaald hoeveel van de variatie van de afhankelijke variabelen W) ten opzichte 

van de totale variatie verklaard kan worden. De uitkomst hiervan is een waarde tussen 

de 0 en 1. Hoe dichter de waarde bij 1 ligt, hoe realistischer de waarden zijn. 

6 .2 Resultaten 

In deze paragraaf zullen de resultaten van de model analyse besproken worden. Hiervoor 

worden de resultaten vanuit Limdep gebruikt. De Limdep-ouput is terug te vinden in 

bijlage VII. 

Met behulp van de D-waarden die bepaald zijn met Limdep kunnen de deel nutten 

berekend worden van de verschillende toestanden van de kenmerken die in hoofdstuk 4 

zijn aangegeven. 

Het eerste kenmerk dat besproken wordt zijn de eigen bijdrage aan de parkeerkosten. In 

figuur 15 is weergegeven hoeveel effect een bepaalde toestand heeft op de uiteindelijke 

keuze van de respondent voor een parkeervoorziening. Hoe hoger het deelnut is, hoe 

hoger het effect van de toestand in het nut van een alternatief is. Uit de grafiek blijkt dat 

een gratis parkeervoorziening dus erg aantrekkelijk is om te parkeren. Het deelnut van 

de toestand 1 euro is meteen een stuk lager. Hieruit kan opgemaakt worden dat een 

parkeervoorziening waarvoor betaald moet worden veel minder aantrekkelijk is dan een 

gratis parkeervoorziening om te parkeren. Indien de kosten verhoogd worden naar 2 

euro per dag, is het deel nut nog lager, maar het heeft niet evenveel effect als het 

invoeren van kosten. 
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Kosten 

2,000 

1,500 

1,000 

0,500 

0,000 
gratis 2 euro 

-0,500 

-1,000 

-1,500 

Toestanden 

Figuur 15: Het effect van kosten op de keuze van een parkeervoorziening. 

Het totale effect van dit kenmerk kan afgelezen worden aan de spreiding van het 

deel nut. Hoe hoger de spreiding is, hoe hoger het effect is van het betreffende kenmerk. 

Tussen het hoogste en laagste deelnut in deze grafiek zit een waarde van 2,99. 

Het tweede kenmerk dat aan bod komt is de loopafstand van de parkeervoorziening naar 

de bestemming. In figuur 16 is het effect aangegeven van de loopafstand op de keuze 

voor een parkeervoorziening. 

Loopafstand 

2,0000 

1,5000 

1,0000 

.. 0,5000 ::J 
c 
ï 0,0000 Q 

-0,5000 

....... 

~ 
1 minuut 3mlnu~ 5 minuten 

-.. -
-1,0000 

-1,5000 

Toestanden 

Figuur 16: Het effect van loopafstand op de keuze van een parkeervoorziening. 

Het eerste punt dat opvalt als er naar deze grafiek wordt gekeken is dat de spreiding 

(1,27) tussen de deelnutten veel kleiner is als bij het vorige kenmerk. Dit geeft aan dat 

de loopafstand tussen de parkeervoorziening en de bestemming dus minder belangrijk is 

dan de eigen bjjdrage aan de parkeerkosten. Voor het verloop van de variabelen is te 

zien dat hoe groter de loopafstand is, hoe kleiner de kans is dat er voor die 

parkeervoorziening wordt gekozen. 
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6 Modelanalyse 

Het kenmerk beveiliging wordt als derde besproken. Het effect van beveiliging staat 

weergegeven in figuur 17. Het effect van beveiliging is weer kleiner dan het effect dat 

loopafstand heeft op de keuze van de parkeervoorziening. Hier heeft de spreiding 

namelijk een grote van 0,6. Op het moment dat er geen beveiliging op de 

parkeervoorziening is, is het deel nut het laagst, en zal er dus minder snel gekozen 

worden om hier de auto te parkeren. Op het moment dat er verlichting of camera's 

aanwezig zijn, wordt het veiligheidsgevoel vergroot en zal er eerder gekozen worden 

voor deze parkeervoorziening. 

Beveiliging 

2,0000 

1,5000 -

1,0000 

.... 0,5000 :::J 
c 

II 
Q 0,0000 

Verlichting Camera 

-0,5000 -~-~------ - --- - -

-1,0000 

-1,5000 

Toestanden 

Figuur 17: Het effect van beveiliging op de keuze van een parkeervoorziening. 

In figuur 18 is weergegeven wat het effect van het type parkeerterrein op de keuze van 

de parkeervoorziening is. Ook hier zijn de waarden van de deelnutten weer vrij laag, net 

als de spreiding die een grootte heeft van 0,36. Dit heeft als resultaat dat ook dit 

kenmerk weinig invloed heeft op de keuze van de parkeervoorziening. Parkeren op eigen 

terrein wordt als meest prettige mogelijkheid aangegeven en deze zal dan ook de 

voorkeur genieten. Het parkeren op een openbaar terrein wordt als een minpunt 

aangegeven. De laatste toestand, de parkeergarage, heeft een deel nut dat dicht bij de 

nul zit. Dit betekent dat deze variabele weinig tot geen effect heeft op de keuze van de 

parkeervoorziening . 
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Type parkeergelegenheid 
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1,5000 
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" c 
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-1,0000 

-1,5000 

Toestanden 

Figuur 18: Het effect van het type parkeergelegenheid op de keuze van een parkeervoorziening_ 

Als laatste kenmerk wordt de 'kans op een vrije parkeerplaats' besproken. Aan de hand 

van de spreiding (1,04) kan worden opgemerkt dat dit kenmerk meer invloed heeft op de 

keuze van een parkeervoorziening, dan de kenmerken beveiliging en type 

parkeergelegenheid. Voornamelijk wanneer er altijd kans is op een parkeerplaats, draagt 

het kenmerk bij aan de keuze. 

Kans op een vrije parkeerplaats 

2,0000 

1,5000 

1,0000 

.. 0,5000 " 
.... -

c:: 

11 0,0000 Q 

100% kans 

-0,5000 

-1,0000 

-1,5000 

Toestanden 

Figuur 19: Het effect van de hoeveelheid kans op een parkeerplaats op de keuze van een 

parkeervoorziening. 

Om tot de waarden van p te komen, zijn er 6 herhalingen (iteraties) uitgevoerd. Als de 

waarde onder de 10 ligt, wordt dat als acceptabel gezien. Voor dit onderzoek is het 

aantal herhalingen dus acceptabel. 

Zoals al is aangegeven in paragraaf 6.1, wordt door Limdep niet alleen de waarde van de 

p bepaald, maar berekent Limdep ook andere statistische waarden. Belangrijke waarden 
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voor het onderzoek zijn de loglikelihood en R2
• Met behulp van de loglikelihood kan de R2 

berekend worden. Voor dit onderzoek geldt een waarde van 0,27 voor R2
• Eerder is 

aangegeven dat deze waarde tussen de 0 en 1 dient te zijn. Hoe hoger deze waarde hoe 

beter het model in staat is het waargenomen keuzegedrag te beschrijven. In eerste 

instantie schijnt de waarde voor R2 vrij laag te zien. Als deze waarde echter wordt 

vergeleken met andere verkeerskundige onderzoeken (Goldenbeid & Houwing, 2001), 

dan wordt dit gezien als een goede waarde, die aangeeft dat het beeld uit de model 

analyse vrij realistisch is. 
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Deel D Ontwerp 

7 Parkeerkeuze Model 

BOM 
I 

Vanuit de resultaten uit de analyse wordt een model opgezet om het keuzegedrag van 

een automobilist voor een parkeervoorziening op een bedrijventerrein te bepalen . In dit 

hoofdstuk wordt uitgelegd hoe er tot dit model is gekomen en hoe het model werkt .. 

Tenslotte zal het model in de praktijk getoetst worden, door het toe te passen op twee 

bed rijventerrei nen. 

7 .1 Opbouw Parkeerkeuze model 

Het tJlNL model geld als basis voor het parkeerkeuze model. Met behulp van de 

resultaten uit de model analyse, kan het MNL model namelijk geldig gemaakt worden 

voor toepassingen op het gebied van keuzegedrag van de automobilist voor een 

parkeervoorziening op een bedrijventerrein. 

Het uiteindelijke model zal de volgende vorm hebben: 

P(11 A) = exp(Vi ) 

Iexp(VJ 
iéA 

Waarin: 

P(i IA) is de kans dat de automobilist voor alternatief i kiest uit het keuzeset A op het 

bed rijventerrein . 

Vi is het structurele nut van alternatief i. 

Voor het bepalen van het nut van het alternatief wordt de volgende formule gebruikt: 

Vi = {Jo + ({JKI X KI + {J K2X K2) + ({JLI X LI + {J1.2 X /,2) + ({J BI X BI + {J B2 X 82) + ({JTlXn + {Jn X T2) + ({J"I X,' I + iJn X n ) 

Waarin: 

Vi is het structurele nut van alternatief i 

po is de coëfficiënt gerelateerd aan de planspecifieke constante 

p... is de coëfficiënt gerelateerd aan het kenmerk (Kl, K2, U, L2, Bi, B2, Tl, T2, Vi, 

V2) 

x... is de (gecodeerde) waarde van het kenmerk (Kl, K2, U, L2, Bi, B2, Tl, T2, Vi, 

V2) 
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De waarden van de ~ zijn al bepaald bij de analyse van de resultaten in hoofdstuk 6. Als 

deze waarden in de formule worden ingevuld, komt de formule er als volgt uit te zien: 

V, =-0,6287+(1,744XKI +-0,5014X K2 )+(0,6251X L I +0,0215X L2 )+(-0,3739XBI +0,2140XB~J 

+ (0,1907 X TI + -0,1706X T2) + (-0,4 718X VI + -0,1 002X V2 ) 

De X waarde is de gecodeerde waarde voor de geldende toestand van het kenmerk, 

hiervoor zijn 3 verschillende coderingen mogelijk: 

• Code 1 0 (Xl = i, X2 = 0) 

• Code 0 1 (Xl = 0, X2 = 1) 

• Code -1 -1 (Xl = -i, X2 = -1) 

7.2 Toepassing 

Om uit te leggen hoe het parkeerkeuze model werkt, zal het model in deze paragraaf 

worden toegelicht met een voorbeeld. Als voorbeeld wordt een van de keuzesituaties uit 

de survey genomen, zoals weergegeven in figuur 20. 

I-<enmerken 

Eigen bijdrage in 
parkeerkosten 

Looptijd 
parkeergelegenheid 
naar bestemming 

Aanwezige 
beveiliging 

Type 
parkeergelegenheid 

Kans op vrije 
'parkeerplek 

r 
Parkeergelegenheid IParkeergelegenheid Parkeergelegenheid 

I 11 11 1 

1 euro per dag 1 euro per dag 2 euro per dag 

3 minuien 1 minuut 1 mlnuul 

exlra verlicfl/lng geen geen 

openbaar openbaar openbare 
parkeer/errein par/Îeer/errein par,keergarage 

75 procenl 75 procenl 100procenl 

Figuur 20: Een keuzeprofiel zoals aangeboden in de survey. 

Geen van allen 

Eerst dient er per parkeergelegenheid het nut bepaald te worden, voordat de kans op de 

parkeergelegenheid bepaald kan worden. In bijlage VIII staat aangegeven welke codes te 

gebruiken voor de variabelen . 

Voor parkeergelegenheid 1 geldt: 

VI = -0,6287 + (1 ,7442 * ° + -0,5014 * 1) + (0,6251 * ° + 0,0215 * 1) + (-0,3739 * ° + 0,2140 * 1) 
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+ (0,1907 * 1 + -0,1706 * 0) + (-0,4718 * ° + -0,1002 * 1) = -0,8041 

Voor parkeergelegenheid 2 geldt: 

V2 = -0,6287 + 0,7442 * ° + -0,5014 * 1) + (0,6251 * 1 + 0,0215 * 0) + (-0,3739 * 1 + 0,2140 * 0) 

+ (0,1907 * 1 + -0,1706 * 0) + (-0,4718 * ° + -0,1002 * 1) = -0,7885 

Voor parkeergelegenheid 3 geldt: 

V) = -0,6287 + (1,7442 * -1 + -0,5014 * -1) + (0,6251 * 1 + 0,0215 * 0) + (-0,3739 * 1 + 0,2140 * 0) 

+ (0,1907 * 1 + -0,1706 * 0) + (-0,4718 * -1 + -0,1002 * -1) = -0,8574 

Voor het 4de alternatief, geen keuze, is het nut O. Dus V4 = O. 

Nu het nut van iedere parkeervoorziening is berekend kan de kans bepaald worden. 

De kans dat parkeergelegenheid 1 gekozen wordt is: 

POl A) = exp(-0,8041) = 19,2 % 
exp( -0,8041) + exp( -0,7885) + exp( -0,8574) + exp(O) 

De kans dat parkeergelegenheid 2 gekozen wordt is: 

P(21 A) 
__ exp( -0,7885) 
-----------=---'----'----------- = 19,6% 
exp( -0,8041) + exp( -0,7885) + exp( -0,8574) + exp(O) 

De kans dat parkeergelegenheid 3 gekozen wordt is: 

P(31 A) 
__ exp( -0,8574) 
-----------=--'----- --'----------- = 18,2 % 
exp( -0,8041) + exp( -0,7885) + exp( -0,8574) + exp(O) 

De kans dat er geen van de bovenstaande parkeervoorzieningen wordt gekozen is: 

P(31 A) = exp(O) = 43% 
exp( -0,8041) + exp( -0,7885) + exp( -0,8574) + exp(O) 

Uit dit voorbeeld blijkt dus dat de automobilist zijn auto op geen van bovenstaande 

parkeervoorzieningen parkeert, omdat die kans het hoogst is. 
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7.3 Praktijkvoorbeelden 

7 Parkeerkeuze model 

Om na te gaan of het parkeermodel de gewenste resultaten geeft, wordt deze toegepast 

in de praktijk. Voor deze toepassing worden 2 situaties uit de pratijk gepakt, die al 

opgevallen zijn in de schouw. Deze worden in de volgende paragrafen toegelicht. 

7.3.1 Bedrijventerrein de Run 

Op het kruispunt van de Run 4200 en de Run 4400 ligt een openbaar parkeerterrein dat 

nauwelijks gebruikt wordt. Met behulp van het parkeerkeuze model wordt in kaart 

gebracht welke kenmerken er aangepast kunnen worden, zodat er een grotere kans is 

dat de parkeervoorziening meer gebruikt wordt. 

Eerst moet de huidige situatie in kaart gebracht worden. Voor de situatie wordt er een 

werknemer genomen van Bakx Foods bv, die op ongeveer 5 minuten loopafstand gelegen 

is van het parkeerterrein. Ze hebben parkeerplaatsen op eigen terrein, echter deze zijn 

meestal vol. Er worden 2 terreinen met elkaar vergeleken: Het eigen terrein van Bakx 

Foods bv (A) en het openbare terrein (B) op de kruising van de Run 4200 met de Run 

4400. Daarnaast is er nog een derde mogelijkheid, namelijk dat er geen keuze gemaakt 

wordt. Dit betekent dat de auto niet op één van deze terreinen geparkeerd zal worden 

maar elders op het bedrijventerrein. De situatie ziet eruit als weergegeven in figuur 21. 

Run 4200 

R 
u 
n 

4 
4 
o 
o 

Figuur 21: Situatie bedrijven terrein de Run. 
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Eerst moeten de variabelen van de kenmerken in kaart gebracht worden. 

Voor het eigen terrein van Bakx Foods bv geldt; 

• Kosten: Gratis 

• Loopafstand: 1 minuut 

• Beveiliging: Geen 

• Type parkeervoorziening : Eigen terrein 

• Voldoende kans op een parkeerplaats: 50% 

Voor het openbare parkeerterrein geldt; 

• Kosten: Gratis 

• Loopafstand: 5 minuten 

• Beveiliging: Verlichting 

• Type parkeervoorziening : Openbaar parkeerterrein 

• Voldoende kans op een parkeerplaats: 100% 

Om te berekenen welke parkeervoorziening de keuze zal zijn van de werknemer van 

Bakx Foods bv, moet eerst het nut bepaald worden van iedere parkeervoorziening. 

Het nut voor de parkeervoorziening van Bakx Foods bv; 

Vi = -0,6287 + (l,7442 * I + -0,5014 * 0) + (0,6251 * I + 0,0215 * 0) + (-0,3739 * 1+ 0,2140 * 0) 

+ (0,1907 * 1 + -0,1706* 0) + (-0,4718 * 1 + -0,1002 * 0) = 1.0856 

Het nut voor de parkeervoorziening het openbaar parkeerterrein; 

V; = -0,6287 + (1,7442 * I + -0,5014 * 0) + (0,6251 * -1 + 0,0215 * -I) + (-0,3739 * ° + 0,2140 * 1) 

+ (0,1907 * ° + -0,1706* 1) + (-0,4718 * -1 + -0,1002 * -1) = 1.0843 

Het laatste nut dat bepaald dient te worden, is het nut als er geen van de 

parkeervoorzieningen worden gekozen. Hiervoor is het nut O. 

Nu het nut van iedere parkeervoorziening is bepaald, kan berekend worden welke 

parkeervoorziening gekozen zal worden. 

P(11 A) _
_ exp(l,0856) = 42.80% 

exp(l,0856) + exp(l,0843) + exp(O) 
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P(21 A) = exp(1,0843) = 42.74% 
exp(1,0856) + exp(1,0843) + exp(O) 

P(31 A) = exp(O) = 14.45% 
exp(1,0856) + exp(1,0843) + exp(O) 

7 Parkeerkeuze model 

Uit de resultaten komt naar voren dat de parkeervoorziening van Bakx Foods BV de 

eerste keuze is. De resultaten liggen echter erg dicht bij elkaar. Op het moment dat er 

geen plek is op de parkeervoorziening bij Bakx Foods bv, zal er dus eerder voor een 

parkeerplaats op de openbare parkeerplaats worden gekozen, dan geen van beide. 

In figuur 22 is dit door de kleuren weergegeven. Parkeerlocaties A en B zijn groen, terwijl 

andere mogelijkheden (bijvoorbeeld langs de weg parkeren) oranje zijn. 

Run 4200 
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o 

Figuur 22: Keuzesituatie naar aanleiding van bestaande situatie 

Als de resultaten hier gevonden worden vergeleken met de resultaten uit de survey, 

blijkt dat 100% van de medewerkers van Bakx Foods BV (N= 4) hun auto parkeert op 

het eigen terrein. Dit komt niet geheel overeen met de resultaten uit het parkeerkeuze 

model, wel blijkt dat dat de eerste keuze inderdaad het eigen terrein is van Bakx Foods 

bv. Voor een betere vergelijking dienen meer medewerkers van Bakx Foods BV aan te 

geven waar men hun auto parkeert. 

Indien het openbare parkeerterrein aantrekkelijker gemaakt moet worden, kan dit 

gebeuren door de negatieve punten weg te werken. Een negatief punt dat naar voren 

komt van de openbare parkeerplaats, is dat de looptijd 5 minuten lopen is van de 
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uiteindelijke bestemming. Een ander negatief punt is, dat het hier een openbaar 

parkeerterrein betreft. 

Echter kijkend naar de resultaten uit hoofdstuk 6, kan er een onderscheid gemaakt 

worden in welke maatregelen het meeste effect zullen hebben. De kenmerken worden 

besproken in de orde van meeste effect tot minste effect. 

• Kosten, spreiding 2,99 

• Loopafstand, spreiding 1,27 

• Voldoende plaats, spreiding 1,04 

• Beveiliging; spreiding 0,61 

• Type parkeervoorziening; spreiding 0,36 

Bij de situatie die eerder besproken is in deze paragraaf, zijn 2 negatieve punten op te 

merken aan de openbare parkeervoorziening, namelijk op het gebied vande looptijd en 

het type parkeervoorziening. Aan de bovenstaande rangschikking blijkt dat het meer 

effect heeft als er iets wordt gedaan aan de loopafstand, dan aan de type 

parkeervoorziening . 

Om na te gaan wat het exacte effect is van de aanpassing van de loopafstand, kan het 

parkeerkeuze model nogmaals ingevuld worden. Een voorbeeld: Door obstakels weg te 

halen of door een meer directe loopverbinding aan te leggen kan de looptijd verminderd 

worden tot 3 minuten. 

Het nut van het openbaar parkeerterrein wordt dan; 

Vi = -0,6287 + (1,7442 * 1 + -0,50 l4 * 0) + (0,6251 * ° + 0,0215 * 1) + (-0,3739 * ° + 0,2140 * 1) 

+ (0,1907 * ° + -0,1706 * 1) + (-0,4718 * -1 + -0,1002 * -1) = 1.7524 

Doordat het deelnut van deze parkeervoorziening verandert, zullen ook de kansen anders 

komen te liggen. Deze worden dan ook opnieuw berekend. 

P(11 A) 
__ exp(I,0856) _____ ....:......:c...:......._~ ____ = 30,43% 

exp(1,0856) + exp(l,7524) + exp(O) 

P(21 A) 
__ exp(l,7524) = 59,29% 

exp(1,0856) + exp(1,7524) + exp(O) 

P(31 A) = exp(O) = 10,28% 
exp(1,0856) + exp(1,0843) + exp(O) 
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Uit de resultaten van het parkeermodel blijkt dat het openbare parkeerterrein nu 

duidelijk de voorkeur krijgt. Deze kleine aanpassing kan dus al een redelijk groot effect 

hebben. Ook de kans dat er voor geen van beide parkeerplaatsen wordt gekozen is 

gedaald, doordat er een beter alternatief aangeboden wordt. Ook in figuur 23 staat dit 

weergegeven. Het openbare parkeerterrein (B) is nu donkerder groen dan het eigen 

terrein bij Bakx Foods bv en andere parkeermogelijkheden. 

----~) 
Run 4200 
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o 

Figuur 23: Keuzesituatie na de aanpassing van de werkelijke situatie. 

7.3.2 Bedrijventerrein Ladonk 

Het parkeerkeuze model zal ook worden toegepast op een situatie op het bedrijventerrein 

Ladonk te Boxtel. Op het bedrijventerrein Ladonk is een parkeerterrein aanwezig van de 

NS, waar reizigers hun auto kunnen parkeren. De kosten voor het parkeren op het NS 

terrein zijn 4 euro per dag. Sinds dat er betaald parkeren is ingevoerd, wordt er veel 

minder gebruik gemaakt van de parkeervoorziening van de NS. Of deze aanname juist is, 

wordt nagegaan met behulp van het parkeerkeuze model. De situatie staat weergegeven 

in figuur 24. 

Er wordt uitgegaan van de situatie dat een werknemer van Bosch Rexroth zijn auto dient 

te parkeren. De medewerker heeft de keuze uit het NS parkeerterrein, het eigen parkeer 

terrein en geen van beide. Voor iedere parkeervoorzieningen worden eerst de toestanden 

bepaald. 
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Toestanden parkeervoorziening NS (B): 

• Kosten: 4 euro per dag 

• Loopafstand: 1 minuut 

• Beveiliging: Verlichting 

• Type parkeervoorziening : Openbaar parkeerterrein 

• Voldoende kans op een parkeerplaats: 100% 

1 : 1 ,~ , 01 ' 1 
l:è:.)H,)l n 

Van Salmstraat 

~A D 
Figuur 24: Situatie op bedrijven terrein Ladonk 

Toestanden parkeervoorziening Bosch Rexroth (A): 

• Kosten: gratis 

• Loopafstand: 3 minuten 

• Beveiliging: Verlichting 

• Type parkeervoorziening : Eigen terrein 

• Voldoende kans op een parkeerplaats: 75% 

Om te bepalen voor welke parkeervoorziening er gekozen wordt, dient eerst het nut 

berekent te worden van iedere parkeervoorziening. 

Voor het nut van de parkeervoorziening van de NS kunnen we voor de kosten geen codes 

invullen uit de tabel in bijlage VIII. Hier staan namelijk alleen maar de codes voor gratis, 

1 euro per dag en 2 euro per dag. Echter kunnen we wel het deelnut bepalen voor de 
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kosten van 4 euro per dag. Dit deelnut kan bepaald worden aan de hand van de grafiek 

die besproken is in hoofdstuk 6. Het deelnut voor de kosten komt dan uit op -3,25. 

Het nut voor de parkeervoorziening van de NS; 

VI = -0,6287 + (-3,25) + (0,6251 * 1 + 0,0215 * 0) + (-0,3739 * ° + 0,2140 * 1) 

+ (0,1907 * ° + -0,1706 * 1) + (-0,4718 * -1 + -0,1002 * -1) = -2,6382 

Het nut voor de parkeervoorziening van Bosch Rexroth; 

V2 = -0,6287 + (1,7442 * 1 + -0,5014 * 0) + (0,6251 * 0+ 0,0215 * I) + (-0,3739 * ° + 0,2140 * 1) 

+ (0,1907 * 1 + -0,1706* 0) + (-0,4718 * ° + -0,1002 * 1) = 1,4415 

Het nut van de 3de keuzeoptie, namelijk om voor geen van beide parkeervoorzieningen te 

kiezen is O. 

Nu het nut van iedere parkeervoorziening is bepaald, kan berekend worden welke 

parkeervoorziening gekozen zal worden. 

P(ll A) 
__ exp( -2,6382) 

exp( -2 .6382) + exp(l ,4415) + exp(O) 
= 1,35% 

P(2 I A) = 
exp(1 ,4415) = 79,78% 

exp( -2,6382) + exp(1,4415) + exp(O) 

P(3 I A) 
__ exp(O) = 18,87% 

exp( -2,6382) + exp(1,4415) + exp(O) 

Uit de gegevens blijkt dat de werknemer van Bosch Rexroth zijn auto op het eigen terrein 

van Bosch Rexroth zal parkeren. Deze keuze is ook erg logisch, aangezien het deel nut 

voor de kosten erg negatief is. Indien de kosten worden verlaagd bij de 

parkeervoorziening van de NS, zal de kans hoger worden dat er voor die 

parkeervoorziening gekozen wordt, echter zolang er kosten worden gevraagd, zal de 

parkeervoorziening nooit eerste keus worden. 

De resultaten staan ook weergegeven in figuur 25. De parkeervoorziening van de 1\15 is 

hier in het rood aangegeven, omdat deze parkeervoorziening als erg onaantrekkelijk 

wordt gezien. Het parkeerterrein van Bosch Rexroth staat in het groen aangegeven, 

omdat hiervoor geldt dat dit terrein de grootste kans heeft om gekozen te worden. 

Andere mogelijkheden, zoals langs de weg parkeren, liggen daar tussenin, in het oranje. 
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Van Salmstraat 

Figuur 25: Keuzesituatie naar aanleiding van de werkelijke situatie. 

Als ook deze resultaten worden vergeleken met de resultaten van de survey, blijkt dat 

66% van de medewerkers van Bosch Rexroth (N= 3), die de survey hebben ingevuld, 

hun auto parkeren op het eigen terrein van Bosch Rexroth, 33% van de werknemers 

parkeren de auto langs de weg. Deze uitkomsten komen redelijk overeen met de 

voorspelling van het parkeerkeuze model. Voor een betere vergelijking, dienen er meer 

medewerkers van Bosch Rexroth aan te geven waar men hun auto parkeert. 

Om het NS terrein aantrekkelijker te maken voor de medewerker van Bosch Rexroth, 

dienen te kosten verlaagd te worden. Indien de kosten voor het I'JS terrein worden 

verlaagd van 4 euro per dag naar 1 euro per dag, komt het deelnut van het NS terrein er 

als volgt uit te zien: 

VI = -0,6287 + (1,7442 * 0 + -0,50 14 * 1) + (0,6251 * 1 + 0,0215 * 0) + (-0,3739 * 0 + 0,2140 * I) 

+ (0,1907 * 0 + -0,1706 * 1) + ( -0,4 718 * -1 + -0,1002 * -1) = 0.11 04 

Nu het nut van het NS parkeerterrein opnieuw bepaald is, kunnen ook de kansen 

opnieuw berekend worden. 
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P(ll A) 
__ exp(0,1104) = 17,60% 

exp(0,1104) + exp(1,44 1 5) + exp(O) 

P(21 A) 
__ exp(1,44 I 5) = 66,63% 

exp(O,11 04) + exp(1,44 I 5) + exp(O) 

P(3 I A) 
__ exp(O) = 15,77% 

exp(O,ll 04) + exp(1,44 1 5) + exp(O) 

7 Parkeerkeuze model 

Nu de kansen opnieuw bepaald zijn, blijkt dat er nog steeds wordt gekozen voor de 

parkeervoorziening van Bosch Rexroth, echter is er wel een belangrijke verandering. Er 

wordt nu namelijk eerder gekozen om de auto op de parkeervoorziening van de NS te 

parkeren, dan de auto ergens anders te parkeren. In figuur 26 staat deze verandering 

ook grafisch weergegeven. 

I: (.'L ,~ 11 
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Van Salmstraat 

Figuur 26: Keuzesituatie na de aanpassing van de werkelijke situatie 

7.4 Toepassingen 

In de vorige paragraaf is gebleken dat met het parkeerkeuze model bepaald kan worden 

welke parkeervoorziening gebruikt zal worden en in welke mate. Met het model zijn 

echter nog meerdere toepassingen mogelijk. Enkele voorbeelden worden in deze 

paragraaf aangegeven. 
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• Indien er parkeerproblemen zijn, omdat bepaalde parkeervoorzieningen te veel of 

te weinig gebruikt worden, kan met behulp van het parkeerkeuze model bepaald 
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worden welke kenmerken van de parkeervoorziening aangepast dienen te worden, 

zodat de parkeervoorziening aantrekkelijker of minder aantrekkelijk wordt; 

• Op het moment dat er bij herstructurering een nieuwe parkeervoorziening 

aangelegd dient te worden, kan met het parkeerkeuze model de optimale 

parkeervoorziening bepaald worden aan de hand van de kenmerken, kosten, 

locatie, beveiliging en type parkeerterrein; 

• Bij de planning van nieuwe bedrijventerreinen kan het parkeerkeuze model hulp 

bieden bij de inrichting van de parkeervoorzieningen. Hiermee kan bepaald 

worden op welke locaties de parkeervoorzieningen geplaatst kunnen worden voor 

optimaal gebruik; 

• Als laatste mogelijkheid kan het parkeerkeuze model ook als toetsingsmiddel 

gebruikt worden, als er al een ontwerp gerealiseerd is. 
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8 Conclusie en aanbevelingen 

8 .1 Conclusie 

In dit rapport worden de resultaten weergegeven van een onderzoek naar maatregelen 

die parkeerproblematiek op bedrijventerreinen kunnen verminderen of oplossen. 

Over parkeren op bedrijventerreinen is nog weinig bekend. Het is wel bekend dat er zich 

verschillende problemen voordoen op het gebied van verkeer, onder andere veroorzaakt 

door de veroudering van bedrijventerreinen. De problemen op het gebied van parkeren 

zijn echter nog niet duidelijk gedefinieerd. Daarnaast is er nog weinig bekend over 

oplossingsgerichte maatregelen om deze problemen aan te pakken. 

Vanuit de schouw zijn de parkeerproblemen op bedrijventerreinen globaal in kaart 

gebracht. Hieruit komt naar voren dat er veel auto's worden geparkeerd op plaatsen 

waarvoor die niet bestemd zijn. Voorbeelden hiervan zijn parkeren langs de weg en in de 

berm. 

Door middel van een survey is het parkeergedrag op bedrijventerreinen 

geïnventariseerd. Hieruit blijkt dat de meeste bezoekers het bedrijventerrein bezoeken 

voor 'hun werk en dat ze gedurende 8 uur per dag hun auto parkeren. Daarnaast blijkt 

dat de meeste bezoekers kunnen parkeren op de parkeerplaats van hun eerste keuze en 

daar ook bijna altijd parkeren. Over het algemeen zijn deze parkeerplaatsen gelegen op 

het eigen terrein van de bezochte bedrijven. 

Naast het parkeergedrag is de survey ook ingegaan op de keuze van de parkeerplaats. 

Hieruit blijkt dat de eigen bijdrage in de kosten het belangrijkste kenmerk is bij de keuze 

van een parkeervoorziening. Maar ook de nabijheid en voldoende plaats garantie zijn 

belangrijke kenmerken bij de keuze. 

Met behulp van het stated preference onderzoek is duidelijk geworden welke kenmerken 

en in welke mate deze kenmerken belangrijk zijn bij de keuze van een 

parkeervoorziening. Uit deze gegeven is het parkeerkeuze model opgezet. 

Met behulp van de resultaten voortgekomen uit het parkeerkeuze model, is het nu te 

berekenen wanneer iemand voor een bepaalde parkeervoorziening kiest. 
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Daarnaast kan het parkeerkeuze model niet alleen gebruikt worden om een keuze te 

bepalen van bestaande parkeervoorzieningen, maar kan ook bepalen welke kenmerken 

er aangepast dienen te worden zodat een parkeervoorziening aantrekkelijker of niet 

aantrekkelijk wordt. 

Uit de praktijktoepassingen blijkt dat niet elk kenmerk evenveel invloed heeft op de 

keuze. In het onderstaande overzicht staan de kenmerken weergegeven van meeste 

invloed tot minste invloed. 

• Eigen bijdrage aan parkeerkosten; 

• Loopafstand; 

• Voldoende plaats garantie; 

• Beveiliging; 

• Type parkeervoorziening. 

Voor het parkeerkeuze model zijn er verschillende toepassingsmogelijkheden. Deze 

mogelijkheden lopen uiteen van de aanpassing van een parkeervoorziening tot de 

planning van alle parkeervoorzieningen op een nieuw bedrijventerrein. 

8 . 2 Aanbevelingen 

Tijdens het onderzoek zijn er verschillende interessante punten aan het ligt gekomen die 

de moeite waard zijn om in vervolg onderzoek nader te bekijken. Hieronder staan enkele 

aanbevelingen voor vervolgonderzoek. 

Uit het literatuuronderzoek is naar voren gekomen dat parkeerproblemen op 

verschillende manieren aangepakt kunnen worden. Binnen dit onderzoek is er alleen naar 

de oplossingen binnen de openbare ruimte gekeken. Voor vervolgonderzoek is het 

interessant dat er ook andere oplossingsrichtingen meegenomen worden, op het gebied 

van gedragsbeïnvloeding en handhaving, die de parkeerproblemen op bedrijventerreinen 

kunnen verminderen of oplossen. Voorbeelden hiervan zijn voorlichten geven en 

campagne voeren om mensen met een ander vervoersmiddel naar hun werk te laten 

komen, of carpoolen te stimuleren. Op het gebied van handhaving kan gedacht worden 

aan parkeerverboden instellen langs de hoofdwegen van het bedrijventerrein. 

Het parkeerkeuze model is nu opgezet met behulp van 5 kenmerken. Echter zijn dit niet 

de enige kenmerken die de parkeerkeuze kunnen beïnvloeden. In het onderzoek van 

VEXPAN zijn nog meer kenmerken die de keuze voor een parkeervoorziening kunnen 

beïnvloeden. Ook uit de survey blijkt dat er bijvoorbeeld onderscheid gemaakt kan 
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worden in veiligheid voor de auto en veiligheid voor de mens op een 

parkeervoorzieningen. 

Voor het stated preference onderzoek is er gekozen te werken met 3 toestanden per 

kenmerk, uiteraard kan dit uitgebreid worden naar 4 of 5 toestanden, om een ruimer 

beeld te ontwikkelen. Maar ook kunnen er andere toestanden gehanteerd worden. Een 

voorbeeld hiervan is voor beveiliging naast verlichting en een camera een afgesloten 

parkeerruimte voor te stellen, of een bewaker bij de parkeervoorziening. 

Voor een realistischer onderzoek is het nodig een groter steekproef te behalen, zodat de 

resultaten representatief kunnen zijn voor (alle) bedrijventerreinen in Nederland. 

Hiervoor dient het onderzoek groter te worden opgezet, en geprobeerd te worden de 

gehele populatie te benaderen . Voor dit onderzoek was dit niet mogelijk door de factoren 

tijd en geld. 
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