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Parkeerkeuzegedrag op bedrijventerreinen 

Bijlage I: I nterviews verkeerskundigen 

Bijlage la 

Interview met Rob Temme, Verkeerskundige gemeente 's Hertogenbosch 

Datum: 21-10-2008 

Tijd: 14.00 - 15.00 uur 

Parkeerbeleid 

1) Wordt er op bestaande bedrijventerreinen parkeerbeleid toegepast? 
Nee op bedrijventerreinen is er niet echt sprake van een parkeerbeleid. Er zijn wel 

bepaalde normen van kracht, maar er is geen overkoepelende vorm van beleid, dat in 

een visie staat omschreven. 

2) Zo ja, in welke vorm? 
Ook al is er geen echt parkeerbeleid, er wordt wel vanuit een aantal punten gewerkt. 

Belangrijk is dat er bij parkeerproblemen door bedrijven zelf oplossingen worden 

gezocht. Hierbij stuurt de gemeente voornamelijk op het parkeren van de auto's op 

eigen terrein. Daarnaast kan de gemeente wel ingrijpen, op het moment dat het heel 

erg uit de hand loopt, maar dit is in gemeente 's-Hertogenbosch niet eerder 

voorgekomen. 

3) Wordt er op nieuwe bedrijventerreinen parkeerbeleid toegepast? 
Ook voor nieuwe bedrijventerreinen geld dat er nog geen overkoepelend beleid is. 

4) Zo ja, in welke vorm? 
Hier geld ook weer dat er vanuit wordt gegaan dat parkeren op eigen terrein wordt 

opgelost. Daarnaast wordt er vanaf 2009 een stukje mobiliteitsmanagement 

opgenomen in de milieuvergunning die verleent wordt aan bedrijven. Hierin dient een 

bedrijf aan te tonen hoe ze onder andere parkeren willen gaan regelen bij hun bedrijf. 

Parkeeroplossingen 

1) Heeft u parkeerproblemen op de huidige bedrijventerreinen? 
Op het moment zijn er geen grote alarmerende parkeerproblemen aanwezig op de 

bedrijventerreinen in 's-Hertogenbosch. 

2) Zo ja, welke? 
De kleine parkeerproblemen bestaan uit het ontstaan van een gebrek aan 

parkeerruimte, veroorzaakt door het uitbreiden van bedrijven. Hierdoor bijft er 
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minder ruimte over voor het parkeren van auto's. Het parkeren van auto's wordt dan 

doorgeschoven naar de openbare ruimte, langs de weg en in de bermen. Vanuit 's

Hertogenbosch worden dit soort zaken niet meteen als parkeerprobleem aangeduid. 

Ze vinden het geen probleem als het een beetje rommelig is op hun 

bedrijventerreinen. 

3) Op welk vlak zoekt u de oplossing van zo'n parkeerprobleem? 
Voor de oplossingen verwijst de gemeente voornamelijk naar de bednjven op het 

bedrijventerrein. Indien er zulke alarmerende problemen ontstaan, dat de bedrijven 

er geen raad meer mee weten, dan pas zal de gemeente de zaak bekijken. 

4) Kunt u voorbeelden geven van oploss ingsrichtingen voor parkeerproblemen op 
bedrijventerreinen ? 

Een belangrijke oplossingsrichting kan zijn het meervoudig grondgebruik op 

bednjventerreinen. Doordat ruimte steeds schaarser wordt, kan er gekozen worden 

voor gestapeld of ondergronds parkeren. 

Een andere oplossing kan gezocht worden in functie menging. Echter dient hiervoor 

ook op planologisch gebied dan het een en ander te veranderen. Op dit moment 

worden er namelijk alleen bedrijven op bednjventerreinen gevestigd. Als er in de 

toekomst ook andere faciliteiten worden gevestigd, zoals bijvoorbeeld een 

sportschool, dan kunnen de parkeerplaatsen dubbel gebruikt worden. 

Een laatste oplossing is te zoeken in transferia. Echter werken deze transferia alleen 

als er veelvuldig gebruik van wordt gemaakt, doordat de bestemming waar voor het 

transferium wordt toegepast een grote trekker is. Daarnaast is het ook belangrijk dat 

de parkeermogelijkheden op het bedrijven terrein dan zeer beperkt zijn. Een 

voorbeeld hiervan zijn de verschillende transferia voor de binnenstad van 's

Hertogenbosch. 

Onderzoek 
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1) Uit onderzoek komt naar voren dat gedragsbeïnvloeding een belangrijke 
maatregel is voor de vermindering van de parkeerdruk, hoe staat u hier 
tegenover? 

Een voorbeeld uit gedragsbeïnvloeding is bijvoorbeeld carpoolen. Hier sta ik wel goed 

tegenover. Carpoolen werkt, als er vanuit de werkgever op gestuurd wordt en er een 

soort vergoeding tegenover staat. Bijvoorbeeld lagere parkeerkosten voor carpoolers, 

of een maandelijkse vergoeding. 

2) Hoe staat u tegenover het invoeren van betaald parkeren op bedrijventerreinen? 
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Betaald parkeren op bedrijventerreinen wordt tot op heden niet toegepast, maar dat 

is niet onwaarschijnlijk voor de toekomst. Echter dienen die kosten dan wel door de 

werkgever vergoed te worden naar de werknemer. 

3) Hoe staat u tegenover carpoolen? En wordt er gebruik van gemaakt op de huidige 
bedrijventerreinen? 

Deze vraag is al beantwoord in vraag 1. 
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Bijlage lb. 

Interview met Ad Verhoeven, Verkeerskundige gemeente Veldhoven 

Datum: 23-10-2008 

Tijd: 15.00 uur 

Parkeerbeleid 

1) Wordt er op bestaande bedrijventerreinen parkeerbeleid toegepast? 
In Veldhoven is er op dit moment niet echt een parkeerbeleid wat wordt toegepast. 

2) Zo ja, in welke vorm? 
Als we kijken wat er wel in Veldhoven op het gebied van parkeren toegepast wordt, 

komen we op de volgende punten,' 

Parkeren dient zoveel mogelijk op het eigen terrein van het bedrijf plaats te 
vinden 
Parkeerplaatsen worden bepaald aan de hand van een parkeernorm, die afgeleid 
is van de parkeerkencijfers uit het ASVV van het CROW. Bij de normale gang van 
zaken wordt de norm gebaseerd op het gemiddeld aantal parkeerplaatsen 
voorgeschreven door de ASW, in uitzonderlijke gevallen wordt van de norm 
afgeweken, maar dan wel binnen de kencijfers van de ASVV. 

3) Wordt er op nieuwe bedrijventerreinen parkeerbeleid toegepast? 
Ook voor nieuwe bedrijventerreinen wordt er nog geen parkeerbeleid toegepast, wel 

wordt een bouwvergunning op onder andere parkeernormen getoetst. 

4) Zoja, in welke vorm? 
Op het moment dat er een bouwvergunning moet worden verleend, wordt er bij de 

vergunningaanvraag gelet op de manier waarop het bedrijf met parkeren om wil 

gaan. Het parkeren dient op eigen terrein plaats te vinden en te voldoen aan de 

normen die de gemeente Veldhoven daarvoor hanteerd. 

Parkeeroplossingen 
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1) Heeft u parkeerproblemen op de huidige bedrijventerreinen? 
Ja, hiervoor zijn verschillende parkeeroplossingen geimplementeerd, maar deze 

hebben helaas weinig effect gehad. 

2) Zo ja, welke? 
Enkele van de oplossingen zullen hier besproken worden,' 

Op de run 4000 en 5000 zijn ongeveer 9 jaar geleden 2 kleine openbare 
parkeerterreinen aangelegd. Daarnaast is er 9 jaar geleden ook met de bedrijven 
een parkeerplan opgesteld voor de run 4000 en 5000. Uiteindelijk heeft gemeente 
weinig medewerking gekregen van de bedrijven, en heeft het parkeerplan er 
alleen toe geresulteerd dat er meer ongebruikte parkeerplaatsen op het terrein 
aanwezig zijn, en dat er nog steeds een rommelig beeld is op het terrein. 
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De gemeente heeft ook geprobeerd een fietsplan te maken voor de gemeente 
Veldhoven. Echter worden deze plannen vaak vroegtijdig stopgezet, de reden is 
dan vaak ook onduidelijk waarom dit gebeurd. 
Als laatste punt is er ook een tijd geweest dat bij de bedrijven in de Gemeente 
Veldhoven een maximum aantal parkeerplaatsen werden voorgeschreven. De 
reden hiervoor was dat er dan minder mensen met de auto zouden komen, en dat 
er dan meer gebruik zou worden gemaakt van het openbaar vervoer. De reden 
echter dat dit niet werkte, was dat het kabinet in diezelfde periode besloot dat er 
bezuinigd moest worden op het Openbaar Vervoer, waardoor het Openbaar 
Vervoer niet optimaal genoeg was om het autogebruik te verminderen. Door deze 
redenen is ook deze oplossing niet tot het gewenste resultaat gekomen. 

3) Op welk vlak zoekt u de oplossing van zo'n parkeerprobleem? 
De oplossingsrichtingen worden voornamelijk op het vlak van de openbare ruimte 

toegepast. De ervaringen met gedragsbeinvloeding zijn helaas niet goed, waardoor er 

getwijfeld wordt aan deze aanpak. 

4) Kunt u voorbeelden geven van oplossingsrichtingen voor parkeerproblemen op 
bed rijventerrei nen? 

Dit zijn eigenlijk de voorbeelden die al eerder zijn gegeven bij vraag 1 van dit 

onderdeel. 

Onderzoek 

1) Uit onderzoek komt naar voren dat gedragsbeïnvloeding een belangrijke 
maatregel is voor de vermindering van de parkeerdruk, hoe staat u hier 
tegenover? 

Op zich sta ik hier positief tegenover. Echter is mijn ervaring dat je dan ook andere 

vervoerswijze moet verbeteren, zodat mensen werkelijk hun auto laten staan. Hierbij 

bedoel ik voornamelijk de verbetering op het gebied van openbaar vervoer. 

2) Hoe staat u tegenover het invoeren van betaald parkeren op bedrijventerreinen? 
Ik sta niet negatief tegen het invoeren van betalen op bedrijventerreinen, maar dan 

dient er wel ingespeeld te worden op het effect dat mensen hun auto ergens buiten 

de betaalzone gaan parkeren, zodat er in die gebieden parkeerproblemen en overlast 

ontstaat. 

3) Hoe staat u tegenover carpoolen? En wordt er gebruik van gemaakt op de huidige 
bedrijventerreinen? 

Ook voor carpoolen geld dat ik er niet negatief tegenover sta, echter is het wederom 

de vraag of het gaat werken. Hier is wederom medewerking van de bedrijven bij 

nodig, en uit mijn/onze ervaring blijkt dat dit erg lastig is. Indien de bedrijven hier 

aan mee willen werken, door een bepaald plan op te stellen, sta ik erachter. 
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Bijlage Ic. 

Interview met Floor Verheijen, Verkeerskundige gemeente Heusden 

Datum: 26-10-2008 

Tijd: 18.00 uur 

Parkeerbeleid 

1) Wordt er op bestaande bedrijventerreinen parkeerbeleid toegepast? 
Nee, op het moment is er geen parkeerbeleid dat wordt uitgevoerd op 

bedrijventerreinen. Op het moment dat er problemen zijn betreft parkeren zal er in 

eerste instantie vanuit gegaan worden dat het door de bedrijven zelf opgelost wordt. 

2) Zo ja, in welke vorm? 
Nee 

3) Wordt er op nieuwe bedrijventerreinen parkeerbeleid toegepast? 
Voor nieuwe bedrijven terreinen wordt er al meer aan parkeerbeleid gedaan. 

4) Zo ja, in welke vorm? 
Er zijn richtlijnen opgesteld waar de bedrijven op nieuwe bedrijventerreinen zich aan 

moeten houden. De belangrijkste daarvan zijn dat het parkeren gebeurd op het eigen 

terrein van de bedrijven. Dit wordt getoetst bij het aanvragen van de 

bouwvergunning. De aantal parkeerplaatsen dienen namelijk te voldoen aan de norm 

die de Gemeente Heusden hanteerd. Deze parkeernormen worden bepaald aan de 

hand van de parkeerkencijfers uit de ASVV van het eRO W. 

Indien er gegronde redenen zijn dat parkeren niet op eigen terrein kan plaatsvinden, 

kan in overleg met de gemeente naar een andere oplossing worden gezocht. 

Pa rkeeroplossingen 
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1) Heeft u parkeerproblemen op de huidige bedrijventerreinen? 
Ja, op zich zijn er wel enkele problemen op de huidige voorraad bedrijventerreinen in 

de gemeente Heusden, echter zijn deze problemen niet alarmerend. 

2) Zo ja, welke? 
Op het moment dat bedrijven gaan uitbreiden op de bestaande terreinen, ontstaat er 

een tekort aan parkeerplaatsen op het eigen terrein van het bedrijf. Hierdoor 

verplaatst het parkeren vaak naar de openbare ruimte. 

3) Op welk vlak zoekt u de oplossing van zo'n parkeerprobleem? 
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Indien zich problemen voordoen, dan worden er vaak oplossingen gezocht door 

aanpassingen op het gebied van openbare ruimte door te voeren. 

4) Kunt u voorbeelden geven van oplossingsrichtingen voor parkeerproblemen op 
bedrijventerreinen? 

De oplossingen die op korte termijn worden geimplementeerd is vaak het aanpassen 

van de openbare ruimte. Zo kan er gedacht worden aan extra parkeervoorzieningen 

aanbrengen op de plaatsen waar een tekort is. 

Echter wordt er binnen het college ook nagedacht over andere oplossingen, een 

hiervan is een transferium. Op dit transferium kan vanuit de auto overgestapt worden 

op de fiets of op het openbaar vervoer. Het idee is dat het transferium geplaatst 

wordt langs de A59 en dus goed bereikbaar is met de auto. In de toekomst zal langs 

de A59 ook een hoogwaardige openbaar vervoerslijn worden aangebracht van Tilburg 

naar 's-Hertogenbosch, via Waalwijk. 

Echter dienen er dan wel enkele aanpassingen gebracht te worden aan de 

fietsverbinding tussen het transferium en de te bereiken bedrijventerreinen. 

Een andere oplossingen is het opstellen van een mobiliteitsplan bij de vestiging van 

bedrijven op nieuwe bedrijventerreinen. Echter is dit minder van invloed op al 

bestaande terreinen. 

Onderzoek 

1) Uit onderzoek komt naar voren dat gedragsbeinvloeding een belangrijke 
maatregel is voor de vermindering van de parkeerdruk, hoe staat u hier 
tegenover? 

Dhr. Verheijen staat positief tegenover gedragsbeinvloeding als maatregel voor de 

vermindering van de parkeerdruk op bedrijventerreinen. Echter geeft hij wel aan dat 

deze maatregel vaak veel tijd en organisatie kost vanuit de bedrijven. Zijn ervaring is 

echter dat deze bedrijven dit niet belangrijk vinden en daarom vaak de kans van 

slagen klein is. Hij ziet dit als een uiterste maatregel, omdat deze vaak moeizaam 

wordt bevonden. 

2) Hoe staat u tegenover het invoeren van betaald parkeren op bedrijventerreinen? 
Ook dit is een mogelijke manier. Maar dhr. Verheijen ziet dit meer als oplossing voor 

bedrijven die niet mee willen werken aan een algemeen mobiliteitsplan of de aanpak 

van de parkeerproblemen. Indien er niet wordt meegewerkt, dient het bedrijf gewoon 

de kosten te betalen voor de parkeervoorziening (tenzij het op eigen terrein is). De 

bedrijven die wel meewerken, die krijgen als vergoeding dat ze geen kosten hoeven 

te betalen. 
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3) Hoe staat u tegenover carpoolen? En wordt er gebruik van gemaakt op de huidige 
bed rijventerrei nen? 

Op dit moment wordt er geen actief gebruik gemaakt van carpoolen op de 

bedrijventerreinen in de gemeente Heusden. Echter ziet dhr. Verheijen dit wel als een 

mogelijk oplossing. 
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Bijlage 11: Interviews procesmanagers 

Bijlage IIa 

Interview met Anita van Limpt, procesmanager NV BOM, werkend aan bedrijventerrein 
de Run, Veldhoven. 

• Welke bedrijven (wat voor soort) zijn er gevestigd op het bedrijventerrein; zijn zij 
welwillend mee te werken aan het onderzoek? 

o Het bedrijventerrein valt onder de categorie gemengde bedrijven terreinen. 
Opvallend aan het bedrijventerrein is dat er een ziekenhuis is gevestigd, 
deze valt echter buiten het bedrijventerre/n en dus ook buiten het 
onderzoek. Een groot bedrijf aanwezig op het bedrijventerrein is ASML. Op 
19 mei heeft Anita van Limpt een afspraak met de Gemeente Veldhoven. 
Zij zal dan bespreken welk deelgebied van de Run de hoogste prioriteit 
heeft om onderzocht te worden, de Run 4000 of de Run 5000. Ook zal zij 
dan navragen welke bedrijven er op dat terrein gevestigd zijn. 

• Kunt u specifiek aangeven op welke locaties er op dit moment parkeerproblemen 
voordoen? Kunt u aangeven wat hier vermoedelijk de oorzaken van zijn? 

Versnipperd over de Run zijn er verschillende parkeerproblemen. Voor het 
onderzoek wordt er voornamelijk gekeken naar de deelgebieden de Run 
4000 en de Run 5000. Op deze terreinen worden de voertuigen 
voornamelijk langs de weg geparkeerd in plaats op de openbare 
parkeerplaats die hiervoor is aangelegd. Een mogelijke oorzaak van het 
probleem kan liggen bij het onvoldoende herkenbaar zijn van de openbare 
parkeerplaats. De werkelijke oorzaak zal door het onderzoek aan het licht 
moeten komen. 

• Zijn deze parkeerproblemen door een parkeeronderzoek aan het licht gekomen, of 
door klachten vanuit de bedrijven van het bedrijventerrein? 

., Voor de Run is een Verkeers- en parkeerstudie uitgevoerd door 
adviesbureau Goudappel Coffeng. In het rapport worden de 
parkeerproblemen van ASML, de Run 8000 en de Run 5000 aangehaald. * 

• Door welke personen/bedrijven worden deze parkeerproblemen veroorzaakt? 
o Op de Run 6000 worden de parkeerproblemen voornamelijk veroorzaakt 

door ASML. Op de Run 4000 en 5000 is het niet duidelijk wie de 
parkeerproblemen veroorzaken. Dit zal uit het onderzoek moeten blijken. 

• Hebben de parkeerproblemen invloed op de toegankelijkheid van het 
bed rijventerrei n? 

In zekere zin wel. Op het moment dat er auto's langs de weg worden 
geparkeerd belemmerd dit de doorgang voor ander verkeer, voornamelijk 
vrachtverkeer. Daarnaast zorgt het ook voor een minder goede 
toegankelijkheid voor de bedrijfskavels. 

• Wat is het effect van de parkeerproblemen op de oml iggende gebieden van het 
bed rijventerrei n? 

De parkeerproblemen hebben geen direct effect op de omliggende 
gebieden. De mobiliteitsproblemen op het gebied echter wel, deze vallen 
buiten het onderzoek. 
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• Welke invloeden/gevolgen hebben de parkeerproblemen nog meer? 
o Naast de minder goede toegankelijkheid van het bedrijventerrein zorgen 

de parkeerproblemen voor meer gevolgen. Doordat de auto's op 
verschillende plaatsen langs de weg geparkeerd staan, oogt het 
bednjventerrein rommelig. Dit zorgt voor een slechtere uitstraling van het 
terrein en komt ook het imago niet ten goede. 

• Welk(e) idee(ën) heeft u over eventuele oplossingen voor deze 
parkeerproblemen? 

o Oplossingen zullen gezocht moeten worden in de richting van parkeren op 
eigen terrein zo ver dat dit mogelijk is. Een andere mogelijke oplossing 
voor het onvoldoende benutten van de parkeerterreinen is een vorm van 
marketing. Probeer de parkeerterreinen meer onder de aandacht te 
krijgen, zodat deze beter benut worden. Daarnaast zal gezocht moeten 
worden naar innovatieve oplossingsrichtingen. 

• Welke maatregelen zijn er in het verleden genomen om de parkeerproblemen op 
te lossen? Wat was het resultaat daarvan? 

o In het verleden is er op de Run 4000 en 5000 een openbaar parkeerterrein 
aangelegd. Het resultaat hiervan is nog niet erg merkbaar, omdat er 
weinig gebruik gemaakt wordt van deze parkeerterreinen. 

• Welke partijen zijn bij het bedrijventerrein betrokken, op het gebied van 
parkeren? 

o De betrokken partijen zijn de volgende: 
• Gemeente Veldhoven 
• Veldhovens Ondernemers Contact (VOC) 

• Welke middelen heeft elke partij? 
o De middelen komen voornamelijk vanuit de gemeente als het gaat over 

parkeren op de openbare ruimte. De bedrijven dienen zelf te investeren 
indien ze de parkeercapaciteit op hun eigen terrein willen vergroten. 

• Willen bedrijven actief meedoen aan het oplossen van de problemen, denkt u? 
o Ja, dat zal geen problemen opleveren 

• Op welke manier/hoe organiseren? 
o Het oplossen van de parkeerproblemen dienen georganiseerd te worden 

met behulp van de parkmanagement organisatie, in dit geval VOc. 

• Vindt u dat parkeerplaatsen openbaar moeten zijn of op eigen terrein en waarom? 
" Het streven is om zoveel mogelijk parkeerplaatsen op eigen terrein te 

plaatsen. Echter is dit vanwege de hoge bebouwingsgraad niet altijd 
mogelijk op bestaande bednjventerreinen. 

• Hoe kunnen gemeenten etc omgaan met wijzigingen in de functies van de 
bedrijven en daarmee de gevolgen voor de parkeercapaciteit? 

o Dit is een knelpunt dat lastig is om op te lossen. Op voorhand wordt er 
bepaald hoeveel parkeerplaatsen er bij het pand worden geplaatst. Op het 
moment dat er meer parkeerplaatsen nodig zijn, zal dit op het eigen 
terrein opgelost moeten worden. Ook hiervoor zijn dus weer innovatieve 
oplossingsrichtingen nodig. 

• Veiligheid en sociale controle (onderzoek Vexpan) is 1 van de hoofd redenen 
waarom mensen op een bepaalde plaats parkeren en waarbij de loopafstanden 
het kortst zijn. Hoe kan dit beïnvloed worden? 



Parkeerkeuzegedrag op bedrijventerreinen 

Q Hiermee is op dit moment nog geen ervaring, maar wel een mooi punt om 
mee te nemen in de enquête. 
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Bijlage IIb 

Interview met Jeroen Krijgsman, Procesmanager bij NV BOI"1, werkend aan het 
bedrijventerrein Ladonk te Boxtel. 

16 

• Welke bedrijven (wat voor soort) zijn er gevestigd op het bedrijventerrein; zijn zij 
welwillend mee te werken aan het onderzoek? 

o Het is een gemengd bedrijventerrein. Er wordt verwacht dat de bedrijven 
welwillend zijn om mee te werken aan het onderzoek; contact kan 
opgenomen worden met de werkgeversvereniging WeB. Contactgegevens 
gekregen van dhr. Wim Roerdinkholder, werkzaam bij Bosch-Rexroth. 

• Kunt u specifiek aangeven op welke locaties er op dit moment parkeerproblemen 
voordoen? Kunt u aangeven wat hier vermoedelijk de oorzaken van zijn? 

o Er zijn op het bedrijventerrein Ladonk twee locaties waar zich problemen 
voordoen. 

o De eerste locatie is bij de Vleesfabriek Vion. Bij de vleesfabriek Vion wordt 
vee aangeleverd om te verwerken tot vlees. Vrachtwagens die dit vee 
aanleveren moeten vaak wachten totdat het vee gelost kan worden. Voor 
dit wachten worden de vrachtwagens langs de toegangsweg geparkeerd, 
omdat er geen eigen terrein van Vion beschikbaar is om de vrachtwagen te 
parkeren. Dit zorgt voor een slechtere doorstroming van de weg 
Keulsebaan. 

o De tweede locatie is voornamelijk in de omgeving van het parkeerterrein 
van de NS. Dit parkeerterrein is tot een paar maanden geleden gratis 
geweest en is veel gebruikt door reizigers van de NS en de medewerkers 
van het b edrijven terrein. Sinds enkele maanden is deze parkeerplaats 
echter betaald geworden. Dit resulteert in het feit dat de auto's niet meer 
op het parkeerterrein worden geparkeerd, maar in de omgeving van het 
parkeerterrein op het bedrijventerrein. Dit zorgt voor een rommelige en 
onoverzichtelijk resultaat. Tevens brengt dit de verkeersveiligheid in 
gevaar, omdat er ook veel auto's op de hoofdwegen worden geparkeerd. 

• Zijn deze parkeerproblemen door een parkeeronderzoek aan het licht gekomen, of 
door klachten vanuit de bedrijven van het bedrijventerrein? 

o Deze parkeerproblemen zijn voornamelijk door het oog en door klachten 
aan het licht gekomen. De parkeerproblemen omtrent Vion bestaan al 
langere tijd. De parkeerproblemen rond het NS station zijn pas aan het 
licht gekomen, op het moment dat de NS betaald parkeren heeft 
ingevoerd. Hiervoor was er namelijk geen sprake van deze 
parkeerproblemen. 

• Door welke personen/bedrijven worden deze parkeerproblemen veroorzaakt? 
o Op de eerste locatie wordt het veroorzaakt door het bedrijf Vion. De 

oorzaak van de tweede locatie wordt veroorzaakt door het invoeren van 
het betaald parkeren op het terrein van de NS. 

• Hebben de parkeerproblemen invloed op de toegankelijkheid van het 
bed rijventerrei n? 

o Ja, voornamelijk de doorstroming op de toegangsweg naar Vion bevindt 
veel hinder van de geparkeerde vrachtwagens langs de weg. Ook in de rest 
van het bedrijventerrein worden voertuigen op de hoofdwegen geparkeerd, 
wat de doorstroming belemmerd. 



Parkeerkeuzegedrag op bedrijventerreinen 

• Wat is het effect van de parkeerproblemen op de omliggende gebieden van het 
bedrijventerrein? 

o Er is geen effect op de omliggende problemen 

• Welke invloeden/gevolgen hebben de parkeerproblemen nog meer? 
o Naast een verslechterde doorstroming zorgen de parkeerproblemen ook 

voor een slechter imago. Dit wordt veroorzaakt door het onordelijke beeld 
dat ontstaat door de parkeerproblemen. 

• Welk(e) idee(ën) heeft u over eventuele oplossingen voor deze 
parkeerproblemen? 

Q Voor de oplossing van de eerste locatie wordt er gesproken met Vion. De 
mogelijk is dat Vion de vrachtwagens op hun eigen terrein kan laten 
wachten. Een andere mogelijkheid is een vrachtwagenparkeerplaats te 
realiseren, waar eventueel beveiliging en toeganscontrole is. 

o De oplossing voor de tweede locatie is een parkeerverbod op de 
hoofdwegen, zodat de verkeersveiligheid niet meer in gevaar is. Daarnaast 
toch proberen mensen hun auto te laten parkeren op het N$-terrein. 

• Welke maatregelen zijn er in het verleden genomen om de parkeerproblemen op 
te lossen? Wat was het resultaat daarvan? 

o Voor zover bekend zijn er eerder geen maatregelen genomen om de 
parkeerproblemen op te lossen 

• Welke partijen zijn bij het bedrijventerrein betrokken, op het gebied van 
parkeren? 

o De partijen die betrokken zijn bij het bedrijventerrein op gebied van 
parkeren zijn de volgende; 

• Gemeente Boxtel 
• Werkgeversvereniging Boxtel (WeB) 

• Welke middelen heeft elke partij? 
o De middelen zullen voornamelijk vanuit de Gemeente Boxtel moeten 

komen in de vorm van financiering. Indien dit mogelijk is, hangt af van de 
totale exploitatie van de herstructurering van het bedrijventerrein. De BOM 
zal niet mee financieren aan de oplossingen voor het parkeerprobleem. 

o Welke middelen WeB heeft is op dit moment nog onduidelijk. 

• Willen bedrijven actief meedoen aan het oplossen van de problemen, denkt u? 
~ Men kan niet bedenken waarom de bedrijven er niet actief aan mee zouden 

willen werken. Het wordt een ander verhaal als de bedrijven verplicht 
worden tot medefinanciering. 

• Vindt u dat parkeerplaatsen openbaar moeten zijn of op eigen terrein en waarom? 
o Op de huidige bedrijven terrein en is het streven dat de parkeerplaatsen zich 

bevinden op het terrein van het bedrijf zelf. Vroeger is hier echter geen 
rekening mee gehouden. Het is niet realistisch om nu alsnog te verwachten 
dat alle parkeerplaatsen op eigen terrein moeten komen. Hier zal een 
oplossing voor moeten worden gezocht in bijvoorbeeld een openbare 
parkeergelegenheid. 

• Hoe kunnen gemeenten etc omgaan met Wijzigingen in de functies van de 
bedrijven en daarmee de gevolgen voor de parkeercapaciteit? 

" Op de nieuwe bedrijven terrein en wordt er rekening mee gehouden dat er 
een maximale parkeercapaciteit is (dit is over het algemeen de maatregel 
die bij een kantoorfunctie horen). Op de huidige bedrijventerreinen is het 
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niet meer mogelijk om op deze manier in te spelen op het 
parkeerprobleem. Vaak is het namelijk niet rendabel nu nog meer 
parkeergelegenheid te creëren. (Voorbeeld: Sloop van een gebouw ten 
behoeve van de ruimte is economisch gezien niet aantrekkelijk voor het 
aanleggen van een nieuw parkeerterrein). 

• Veiligheid en sociale controle (onderzoek Vexpan) is 1 van de hoofdredenen 
waarom mensen op een bepaalde plaats parkeren en waarbij de loopafstanden 
het kortst zijn. Hoe kan dit beïnvloed worden? 

o Op het moment is het nog niet duidelijk wat met deze resultaten gedaan 
wordt. Het is inderdaad duidelijk dat op het moment een parkeerterrein 
verder van de bedrijven gelegen is, dat het onveiliger lijkt te zijn. Dit is te 
compenseren door er een beveiligingscamera op te hangen en er een 
bordje camerabewaking bij te plaatsen. Er zijn nog geen voorbeelden van 
aanwezig op bedrijventerreinen. 



Pa rkeerkeuzeged rag op bed rijventerrei nen 

Bijlage IIc 

Interview met Jeroen Krijgsman, Procesmanager bij de NV BOM, werkend aan het 
bedrijventerrein Borchwerf te Roosendaal. 

• Welke bedrijven (wat voor soort) zijn er gevestigd op het bedrijventerrein; zijn zij 
welwillend mee te werken aan het onderzoek? 

,., Ook bedrijventerrein Borchwerf is een gemengd bedrijventerrein. Om meer 
informatie te verkrijgen van de bedrijven die gevestigd zijn op het 
bedrijventerrein Borchwerf wordt aangegeven dat ik contact op kan nemen 
met Dhr. Bas Vorstenbosch, werkzaam bij van den Anker, van de OVB 
(Ondernemers Verenging Borchwerf). Ook hier wordt aangegeven dat de 
bedrijven welwillend zijn om mee te werken aan het onderzoek. 

• Kunt u specifiek aangeven op welke locaties er op dit moment parkeerproblemen 
voordoen? Kunt u aangeven wat hier vermoedelijk de oorzaken van zijn? 

o Op dÎt moment doen zich alleen parkeerproblemen voor rond het bedrijf 
DHL. Dit bedrijf is de afgelopen jaren sterk gegroeid waardoor het niet 
meer genoeg terrein heeft voor het parkeren van de voertuigen van hun 
werknemers. Dit proberen zij al op te lossen door in overleg met de 
gemeente een stuk ongebruikt spoor hiervoor te gebruiken. Dit spoor zal 
dan van beton voorzien worden, zodat er voertuigen op geplaatst kunnen 
worden. Op het verdere terrein zijn voor zover bekend geen 
parkeerproblemen. 

• Zijn deze parkeerproblemen door een parkeeronderzoek aan het licht gekomen, of 
door klachten vanuit de bedrijven van het bedrijventerrein? 

o Het is onduidelijk hoe het parkeerprobleem aan het licht is gekomen. 

• Door welke personen/bedrijven worden deze parkeerproblemen veroorzaakt? 
o Het parkeerprobleem wordt veroorzaakt doordat DHL onvoldoende eigen 

terrein heeft om de voertuigen op te parkeren. 

• Hebben de parkeerproblemen invloed op de toegankelijkheid van het 
bed rijventerrei n? 

,., Op dit bedrijventerrein hebben de parkeerproblemen geen invloed op de 
toegankelijkheid van het bedrijven terrein. Dit komt omdat de voertuigen 
niet op de hoofdweg van het bedrijven terrein worden geparkeerd. 

o De problemen die er zijn wat betreft de toegankelijkheid op dit 
bedrijven terrein staan niet in verbinding met de parkeerproblemen. 

• Wat is het effect van de parkeerproblemen op de omliggende gebieden van het 
bedrijventerrein? 

o De parkeerproblemen hebben geen effect op de omliggende gebieden. 

• Welke invloeden/gevolgen hebben de parkeerproblemen nog meer? 
(J De parkeerproblemen zorgen voor een slechter imago voor het 

bedrijventerrein. Het bedrijventerrein gaat er rommelig en 
ongestructureerd uitzien. 

• Welk(e) idee(ën) heeft u over eventuele oplossingen voor deze 
parkeerproblemen? 

c. DHL zoekt samen met de gemeente Roosendaal al naar een oplossing van 
het parkeerprobleem. Dit wordt het tijdelijk stallen van de voertuigen op 
een stuk spoor dat niet meer in gebruik is. Daarnaast wordt er op het 
bedrijventerrein een vrachtwagenparkeerplaats gerealiseerd dat er voor 
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moet zorgen dat het vrachtverkeer geen parkeerproblemen meer zal 
veroorzaken. Voor deze parkeervoorziening zullen beveiliging en 
toegangscontrole ingezet worden. 

• Welke maatregelen zijn er in het verleden genomen om de parkeerproblemen op 
te lossen? Wat was het resultaat daarvan? 

o Zover bekend is zijn er niet eerder maatregelen genomen om het 
parkeerprobleem op te lossen. 

• Welke partijen zijn bij het bedrijventerrein betrokken, op het gebied van 
parkeren? 

o Ook hier zijn 2 partijen betrokken bij het bedrijventerrein op het gebied 
van parkeren 

Gemeente Roosendaal 
• OndernemersVerenig ing Borchwerf (OVB) 

• Welke middelen heeft elke partij? 
o De middelen zullen voornamelijk vanuit de Gemeente Boxtel moeten 

komen in de vorm van financiering. Indien dit mogelijk is, hangt af van de 
totale exploitatie van de herstructurering van het bedrijven terrein. De BOM 
zal niet mee financieren aan de oplossingen voor het parkeerprobleem. 

o Welke middelen OVB heeft is op dit moment nog onduidelijk. 

• Willen bedrijven actief meedoen aan het oplossen van de problemen, denkt u? 
o Men kan niet bedenken waarom de bedrijven er niet actief aan mee zouden 

willen werken. Het wordt een ander verhaal als de bedrijven verplicht 
worden tot medefinanciering. 

• Vindt u dat parkeerplaatsen openbaar moeten zijn of op eigen terrein en waarom? 
o Op de huidige bedrijventerreinen is het streven dat de parkeerplaatsen zich 

bevinden op het terrein van het bedrijf zelf. Vroeger is hier echter geen 
rekening mee gehouden. Het is niet realistisch om nu alsnog te verwachten 
dat alle parkeerplaatsen op eigen terrein moeten komen. Hier zal een 
oplossing voor moeten worden gezocht in bijvoorbeeld een openbare 
parkeergelegenheid. 

• Hoe kunnen gemeenten etc omgaan met Wijzigingen in de functies van de 
bedrijven en daarmee de gevolgen voor de parkeercapaciteit? 

o Op de nieuwe bedrijventerreinen wordt er rekening mee gehouden dat er 
een maximale parkeercapaciteit is (dit is over het algemeen de maatregel 
die bij een kantoorfunctie horen). Op de huidige bedrijventerreinen is het 
niet meer mogelijk om op deze manier in te spelen op het 
parkeerprobleem. Vaak is het namelijk niet rendabel nu nog meer 
parkeergelegenheid te creëren. (Voorbeeld: Sloop van een gebouw ten 
behoeve van de ruimte is economisch gezien niet aantrekkelijk voor het 
aanleggen van een nieuw parkeerterrein). 

• Veiligheid en sociale controle (onderzoek Vexpan) is 1 van de hoofdredenen 
waarom mensen op een bepaalde plaats parkeren en waarbij de loopafstanden 
het kortst zijn. Hoe kan dit beïnvloed worden? 

" Op het moment is het nog niet duidelijk wat met deze resultaten gedaan 
wordt. Het is inderdaad duidelijk dat op het moment een parkeerterrein 
verder van de bedrijven gelegen is, dat het onveiliger lijkt te zijn. Dit is te 
compenseren door er een beveiligingscamera op te hangen en er een 
bordje camerabewaking bij te plaatsen. Er zijn nog geen voorbeelden van 
aanwezig op bedrijventerreinen. 



Parkeerkeuzegedrag op bedrijventerreinen 

Bijlage 111: Schouw 

Bijlage lila 
Schouw bedrijventerrein de Run - Veldhoven. 
Observatie: Dinsdag 20-5-2008, 12:30-14:00. 

Op de Run in Veldhoven zijn er verschi,lIende gebieden met parkeerproblemen . Het 
gebied die tot het onderzoek wordt betrokken is de Run 4000 of de Run 5000. Dit zal in 
overleg met de Gemeente Veldhoven worden vastgesteld. 
De Run 4000 is het blauwomkaderde gebied op afbeelding 1. Het roodomkaderde gebied 
geeft de Run 5000 weer. Per gebied worden ook de locaties aangegeven waar zich 
parkeerproblemen voordoen, of waar de parkeersituatie onduidelijk is. 

City Cpntr 

Afbeelding 1: Overzichtskaart De Run te Veldhoven . 

\~\AVTEQ .. 
IQ 

Over het algemeen komen de parkeerproblemen op de Run 4000 en 5000 met elkaar 
overeen. Doordat het onduidelijk is waar men de auto kan parkeren ontstaat er al snel 
een rommelig beeld. 
Eerst zullen de parkeerproblemen van de Run 4000 worden besproken, daarna worden 
de problemen op de locaties van de Run 5000 doorgenomen. 
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De Run 4000 
1) De Run 4400 

Bijlage 111 

De Run 4400 is een weg in de vorm van een lus. Aan het begin van de lus is een 
openbare parkeerplaats gesitueerd die weinig gebruikt wordt. Om er een indicatie van te 
geven; het parkeerterrein bestaat uit 26 plaatsen; waarvan er op het moment van 
observatie 6 van bezet waren. Daarnaast stond er ook nog een auto geparkeerd, 
waarvan onduidelijk was of dat wel op een parkeerplaats was. Deze situatie is te zien op 
afbeelding 3, het gaat hier om de plaats waar de witte auto geparkeerd is. 

Afbeelding 2: Openbaar parkeerterrein aan de Run 
4400. 

Langs de Run 4400 zijn parkeerplaatsen aangelegd, maar er ligt ook een betegelde 
strook waarvan onduidelijk is of deze als parkeervoorziening is aangelegd. Over het 
algemeen loopt deze strook langs parkeervoorzieningen van bedrijven op hun eigen 
terrein. Door voertuigen op deze strook te parkeren kan het dus voor komen dat er 
auto's klem worden geparkeerd. De strook is afgebeeld op afbeelding 5. 

Afbeelding 4: Parkeerplaatsen langs de Run 4400. Afbeelding 5: Strook langs de Run 4400. 

2) De Run 4300 
Net als de Run 4400, is de Run 4300 ook een weg in de vorm van een lus. Op de Run 
4300 zijn dezelfde problemen aanwezig als op de Run 4400. 
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Parkeerkeuzegedrag op bedrijventerreinen 

Afbeelding 6: Strook langs de Run 4300. Afbeelding 7: Vrachtwagen blokkeert andere auto 's. 
Wat opvalt is dat er op de Run 4300 meer problemen voordoen dan op de Run 4400. Dit 
kan komen, doordat er aan de Run 4400 een openbare parkeergelegenheid is gesitueerd. 

3) De Run 4200 
De Run 4200 is de hoofdweg door de Run 4000 heen. Op het eerste gezicht zijn hier 
geen parkeerproblemen aan de orde. Er ligt een parkeerstrook langs het fietspad die 
voldoende capaciteit biedt. 

Afbeelding 9: Parkeerplaatsen aan het 
de Run 4200. 

Enige tijd later blijkt dat er op de Run 4200 een vrachtwagen geparkeerd staat en dat er 
een kleine vrachtwagen staat te lossen. Aangezien de Run 4200 de hoofdweg is door de 
Run 4000, verhinderd dit de verkeersdoorstroming en de verkeersveiligheid ernstig. 
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Afbeelding 10: Een vrachtwagen die staat de lossen Afbeelding 11: Geparkeerde vrachtwagens 
op de Run 4200. belemmeren de verkeersdoorstroming 

De Run 5000 
1) Hoek de Run 5400 en de Run 5600 
Op de hoek van de Run 5400 en de Run 5600 is ook een openbare parkeergelegenheid 
gesitueerd net als op de Run 4000. Dit terrein is echter groter en wordt ook beter 
gebruikt. Het terrein telt 116 parkeerplaatsen en op het moment van de observatie 
waren er 84 plekken bezet. 

Afbeelding 12: Parkeerterrein op de hoek van de Afbeelding 13: Het parkeerterrein wordt goed benut. 
Run 5400 en de Run 5600. 

2)De Run 5400 
Ook voor de Run 5400 gelden dezelfde problemen als op de Run 4000. Naast de 
rommelige indruk zoals op de Run 4000, wordt op de Run 5400 ook de toegang tot de 
bedrijven belemmerd. 
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Parkeerkeuzegedrag op bedrijventerreinen 

Afbeelding 14: Auto's parkeren voor de ingang van 
bedrijven. 

C.B.P.H.L. Coppens 

Afbeelding 15: De toegang tot het bedrijf is 
belemmerd door geparkeerde auto's. 

25 



Bijlage IIIb 

Technische Universiteit 
Eind hoven 
University ofTechnology 

Schouw bedrijventerrein Ladonk - Boxtel 
Observatie: Dinsdag 20-5-2008,10:30-12:00. 

Bijlage III 

Voor het bedrijventerrein Ladonk-Vorst te Boxtel is er voor gekozen om het 
stationsgebied eruit te lichten. Op afbeelding 1 is het stationsgebied aangegeven in het 
roodomkaderde gebied. 
Op het bedrijventerrein Ladonk, stationsgebied, spelen op verschillende locaties 
parkeerproblemen. Deze parkeerproblemen uiten zich voornamelijk in langs de weg 
geparkeerde auto's en vrachtwagens. De parkeerproblemen op de drie locaties die zijn 
aangegeven in afbeelding 1 worden in dit document nader toegelicht. 

Ij( pilt, 8 :HMSiJf' 
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Afbeelding 1: Overzichtskaart bedrijven terrein Ladonk-Vorst te Box tel 

l)Op de Ladonkseweg bij de kruising tussen de Ladonkseweg en de Mijlstraat. 
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Afbeelding 2: Vrachtwagens staan geparkeerd langs Afbeelding 3: VDL heeft op eigen terrein 
de Ladonkseweg mogelijkheid tot parkeren en laden en lossen 

Bij het bedrijf VDL staan verschillende vrachtwagens lang de weg geparkeerd. De weg is 
een van de hoofdwegen van het bedrijventerrein en het parkeren van vrachtwagens 
langs de weg kan de verkeersdoorstroming en verkeersveiligheid ernstig beïnvloeden. 
VDL heeft op eigen terrein wel parkeervoorzieningen voor personenauto's, maar niet voor 
vrachtwagens. Wel zijn er laad en losmogelijkheden, die op dat moment niet gebruikt 
worden. 
Aan de andere zijde van de weg staat op dat moment ook een kleine bestelauto 

lIen uit te laden. 

Afbeelding 4: Langs de Ladonkseweg staat een Afbeelding 5: Er is gelegenheid om niet langs de weg 
bestelauto te lossen. te parkeren, maar op eigen terrein. 
Omdat er nu aan beide zijden van de weg voertuigen geparkeerd staan, wordt de 
doorstroming en de verkeersveiligheid nog meer benadeeld. Dit terwijl er mogelijkheid is 
om de bestelauto op een parkeerplaats te parkeren. 

2) Kruising van de van Salmstraat en de Kruisbroeksestraat. 
In de omgeving van de kruising tussen de van Salmstraat en de Kruisbroeksestraat staan 
er verschillende auto's langs de weg geparkeerd. 
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Afbeelding Geparkeerde auto's langs 
Kruisbroeksestraat. 

Bijlage IIl 

Ook wordt hier dus weer de verkeersdoorstroming belemmerd, net zoals bij de eerste 
locatie. 
Aan de van Salmstraat ligt een redelijk groot parkeerterrein van de NS. Dit 
parkeerterrein wordt nauwelijks gebruikt. Wat is de reden daarvan? 

Afbeelding 8: Toegang tot het NS parkeerterrein 

Een groot bedrijf in de nabijheid van het 1\15 parkeerterrein is Bosch Rexroth. Dit bedrijf 
heeft de beschikking over een eigen parkeerterrein dat ook alleen voor de werknemers 
en bezoekers van dit bedrijf is. Er wordt verwacht dat alle werknemers daar gebruik van 
maken. Het parkeerterrein is gelegen tussen het spoor en de Van Salmstraat. 
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Parkeerkeuzegedrag op bedrijventerreinen 

Afbeelding 10: Het parkeerterrein van Bosch Rexroth Afbeelding 11: Er is nog voldoende capaciteit op het 
parkeerterrein van Bosch Rexroth 

3) Van Salmstraat nabij de kruising tussen de Van Salmstraat en de Landonkseweg 
Op de hoek van de Van Salmstraat en de tadonkseweg is het bedrijf VION gevestigd. 
Langs de Van Salmstraat staan veel auto's geparkeerd, en een enkele keer ook 
vra ens. Deze vrachtwagens wachten d~ar tot ze het terrein van VION 0 

Afbeelding 12: Auto's en vrachtwagen staan Afbeelding 13: Geparkeerde vrachtwagen 
geparkeerd langs de Van Salmstraat. belemmerd verkeersdoorstroming. 
Ook VION heeft de beschikking over parkeerplaatsen op eigen terrein, echter ziet het er 
naar uit dat de capaciteit van de parkeervoorziening wat te wensen over laat. Dit blijkt 
uit het feit dat er op het parkeerterrein ook auto's buiten de vakken geparkeerd worden. 
Ook de vrachtwagens die staan te wachten hebben weinig andere mogelijkheden. Er is 
wel een laad en losruimte op het terrein van VION, maar deze is niet groot genoeg om 
het vrachtverkeer op te laten wachten. 

Parkeervoorziening op het eigen Afbeelding 15: Losplaats voor de aflevering van vee 
bij VION. 
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Bedrijventerrein Borchwerf - Roosendaal 
Observatie: Donderdag 15-5-2008, 13:00-14:30. 

Ingezoomd op Borchwef-Oost, het roodomkaderde gebied. 
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Afbeelding 1: Overzichtskaart van Bedrijventerrein Borchwerf 

Bijlage 111 

(In.u .. ..... 

I" onhNt ...... Ull1u, 

Op het bedrijventerrein de Borchwerf zijn geen alarmerende parkeerproblemen. Er wordt 
op sommige plaatsen wel langs de weg, in de berm geparkeerd, maar dit zorgt niet voor 
een belemmering van de doorstroming. Het enige punt waar de doorstroming wordt 
belemmerd is bij het laden en lossen bij het bedrijf Raab Karcher Bouwstoffen aan de 
Bosstraat. 
1) Het gaat hier om het laden en lossen van vrachtwagens bij het bedrijf Raab Karcher 
Bouwstoffen. Een vrachtwagen die zijn goederen aan het uitladen is blokkeert 
gedeeltelijk de weg. Ander verkeer (met name vrachtverkeer) dat er langs wil, kan er 
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niet langs, waardoor er omgereden dient te worden. Na ongeveer 5 minuten was de 
vrachtwagen weer weg. 

Afbeelding 3: Opslag op eigen terrein maakt lossen 
op eigen terrein niet mogelijk 

enjof lossen 

Afbeelding 4: Nogmaals een lossen de vrachtwagen Afbeelding rechter rijbaan 
die de weg blokkeert geblokkeerd door lossende vrachtwagen 

Ongeveer een half uur later komt de volgende vrachtwagen aan om te lossen. Ook deze 
blokkeert een groot gedeelte van de weg, waardoor de verkeersdoorstroming wordt 
belemmerd . 

2) Auto's staan langs de weg geparkeerd, terwijl er een parkeerterrein aanwezig is naast 
het pand. Waarom wordt daar geen gebruik van gemaakt? 

C.S.P.H.L. Coppens 31 
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Bijlage III 

Afbeelding 7: Er ligt een parkeerterrein naast het 
pand met genoeg capaciteit 

3) Auto's staan langs de weg in de berm geparkeerd. Er zijn verschillende bedrijven die 
parkeervoorzieningen op eigen terrein aanbieden. Waarom worden de auto's daar niet 

arkeerd? Is er onvoldoende lek aanwezi het eigen terrein? 

Afbeelding 8: Auto 's staan in de berm langs de weg 
geparkeerd 
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Bijlage IV: Survey 

TUle . IrJl~' 'Inv rlt , II'lrdllJVfll 

Parkeeronderzoek Bedrijventerreinen 

Pagina 1 van 36 
De volgende vragen gaan over uw parkeergedrag op het bedrijventerreIn Ladonk te Boxtel De vragen hebben 
!Jeltekking op hel bezoek waarbij u de uitnodiging voor deze enquête kreeg 

Op welke dag heceft u de uitnodiging voor deze enquête ontvangen? 

r Maandag 23 Juni 
r.- Din dag 24 Ju i 
r Woensdag 25 Juni 
r Donderdag 26 Juni 
Î Vrijdag 27 Juni 

Hoe vaak bezoekt u het bedrijventerrein Ladonk? 

Î Minder dan 1 keer per jaar 
r Ongeveer 4 keer per jaar 
r 1 keer per maand 
Î 1 keer per week 
r 2-3 dagen per week 
r.- 4-7 dagen per week 

Vorige Volgende 

C.B.P.H.L. Coppens 

8erg Enquête System ~' 2C07 Design Systems 
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Pagina 2 van 36 

Hoe laat bent u gearriveerd op het bedrijventerrein? 

r Voor 7 00 uur 
r Tussen 700 uur· en 9.00 uur 
r Tussen 9.00 uur en 12.00 uur 
(~ Tussen 12 00 uur en 14.00 uur 
r Tussen 14.00 uur en 1600 uur 
r Tussen 1600 uur en 18.00 uur 
r Na 18.00 uur 

Hoe lang bent u op het bedrijventerrein aanwezig geweest? 

r~ Minder dan 2 uur 
r Tussen de 2 uur· en 4 uur 
r Tussen de 4 uur en 6 uur 
r Tussen de 6 uur en 8 uur 
r Langer dan 8 uur 

Heeft u een bedrijf bezocht op dit be drijventerrein? 

r Ja 
r Nee 

Vorige I I Volgende 

Berç En'Q uét. System@20G7 Des<çn S:,'sle1l\9 
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TUle (- I nl~, 111' u I', IStl .'1l CtrlJ h Cfv 11 

Parkeeronderzoek Bedrijventerreinen 

Pagina 3 van 36 

Welk bedrijf heeft u bezocht? 

Vorige I I Volgende 

8erç Enquête System ® 2007 DeSIgn Systems 

n.fhovf!n 

Parkeeronderzoek Bedrijventerreinen 

Pagina 4 van 36 

Wat is de reden van uw bezoek aan het bedrijventerrein? 

r Om te gaan werken 
r Voor een bedrijfsbezoek 
r Voor een privé bezoek 
r Voor het overstappen op ander vervoer 
r Anders 

Indien anders: I 

Vorige I I Volgende 

8erç En quête Sy slern·gJ 2007 Design Systems 

C.S.P.H.L. Coppens 35 
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Pagina 5 van 36 

Hoeveel medewerkers werken er dagelijks op de bezochte vestiging van het bedrijf? 

r I', li nder dan 10 medewerkers 
r Tussen de 10 en 50 medewerkers 
r Tussen de 50 en 100 medewerkers 
r Meer dan 100 medewerkers 

Worden er klanten ontvangen op de bezochte vestiging van het bedrijf? 

r Ja 
r Nee 

Vorige I I Volgende 

Berg Enquête S ;·s tem~. 2CG7 Oêsfgn Sy :2tems 

TU / e '('(.1 ilisc llf' univcl !>1I1 il ' il tl hov'" 

Parkeeronderzoek Bedrijventerreinen 

Pagina 6 van 36 

Dient u zware of grote voorwerpen te verplaatsen van uw auto naar uw bestemming? 

r Ja 
r Nee 

Wat Is de samenstelling van het reisgezelschap? 

rAIleen 
r Meerdere volwassenen 
r Volwassenen met kinderen 
rAnders 

Indien anders: I 

Vorige I I Volgende 

36 
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Parkeeronderzoek Bedrijventerreinen 

Pagina 7 van 36 
De volgende vragen gaan in op de locatie waar u de dag dat u de uitnodiging ontvangen heeft uw auto geparkeerd 
heeft. 

Waar heeft u de dag dat u de uitnodiging heeft ontvangen uw auto geparkeerd? 

r Eigen parkeerplaats van het bezochte bedrijf 
r Openbaar parkeerterrein 
r Langs de weg 

Vorige I I Volgende 

Berg Enquête S,'stem @ 2007 Des ign S)I!!tems 
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Parkeeronderzoek Bedrijventerreinen 

Bijlage IV 

De volgende vragen gaan in op de locatie waar u vandaag geparkeerd heeft. Daarna volgen nog enkele vragen over 
de ti jd dat u gearriveerd bent en hoelang u uw voertuig op het bedrijventerrein heeft geparkeerd 

Kunt u met behulp van de afbeelding aangeven waar u de dag dat u de uitnodiging heeft ontvangen uw 
auto heeft geparkeerd? 

l 
;, 

'n 

\ , F 

\\ 
\ 

A 

C t-"., 
B 

E 

(" A Op het NS parkeerterrein 
î B. Langs de kruisbroeksestraat 

vrON 

î C Langs de van Salmstraat in de buurt van de kruising met de Kruisbroeksesfraat 
(" D. Langs de van Salmstraat in de buurt van VION 
(" E. Langs de Ladonkseweg. tussen de kruispunten met de Van Salmstraat en de Krui sbroeksestraat 
î F. Langs de Ladonkseweg, tussen de kruispunten met de Kruisbroeksestraat en de Mijlstraat 
l Ergens Anders 

Inellen ergens anders: I 
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T U Ie ' I 11 1 eh· unr" r-ll I I. iI<Jt,ov 11 

Parkeeronderzoek Bedrijventerreinen 

Pagina 9 van 36 

Parkeert u altijd op dez.e parkeerplaats? 

r- Altijd 
r- Regelmatig 
r- Soms 
r- Eerste keer 

Vorige I I Volgende 

TUle 

Pagma 10 van 36 

Berg Enquête System © 20(17 Design S~stems 

Parkeeronderzoek Bedrijventerreinen 

Waar parkeert u uw auto gewoonlijk? 

r Eigen parkeerplaats van het bezochte bedrijf 
r- Openbaar parkeerterrern 
r Langs de weg 

Vorige I I Volgende 

Berç En. uÊte System ct:· 200,7 Design S)'s!ems 
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Pagina 11 van 36 

Kunt u aangeven waar u uw auto gewoonlijk parkeert? 

C A Op Ilet NS parkeerterrein 
C B Langs de kruisbroeksestraat 
C C Langs de van Salmstraat in de buurt van de kruising met de I<rulsbroeksestraat 
C 0 Langs de van Salmstraat in de buurt van VION 

Bijlage IV 

C E Langs de Ladonkseweg. tussen de kruispunten met de Van Salmstraat en de I<ruisbroeksestmat 
C F. Langs de Ladonkseweg, tussen de kruispunten met de l(rUlsbroeksestvaat en de MIJlsfraat 
C El'gens Anders 

Indien ergens anders J 

Vorige I I Volgende 
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TUle 
Parkeeronderzoek Bedrijventerreinen 

Pagina 12 van 36 

Heeft u eerst geprobeerd uw auto ergens anders te parkeren? 

{- Ja, op pigen terrein van het bezochte bedrijf 
r Ja, elders op het bedrijventerrein 
r Nee 

Vorige I I Volgende 

8~r9 Enquête s.ysttm@ 2007 Design System$. 
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Pagina 13 van 36 

r A. Op het NS parkeerterrein 
r B Langs de kruisbroeksestraat 
r C Langs de van Salmstraat in de buurt van de kruisll1g met de I<ruisbroeksestraat 
r D. Langs de van Salrnstraat in de buurt van VION 

Bijlage IV 

r E Langs de Ladonkseweg, tussen de kruispunten met de Van Salmstmat en de Kruisbroeksestraat 
r F Langs de Ladonkseweg, tussen de kruispunten met de Krllisbroeksestmat en (je ~"hllstraat 
r Ergens Anders 

Indien ergens anders I 

__ V_o_rig~ I Volgende 
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TUle 
Parkeeronderzoek Bedrijventerreinen 

Pagina 14 van 36 
In de volgende vragen, worden enkele persoonsgegevens gevraagd. Deze worden gebruikt om antwoorden van 
verschillende gebruikersgroepen te vergelijken 

Wat Is uw geslacht? 

î Man 
î Vrouw 

Wat is uw leeftijd? 

Vorige I I Volgende 

C.B.P.H.L. Coppens 

Berg Enquête System@ ~007 Desi9n Systems 
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Pagina 15 van 36 

Wat is uw hoogst afgeronde opleiding? 

r Lager Onderwijs (VBO, MAVO, VMBO) 
r Mlddeibaar Onderv'lijs (HAVO, VWO, MBO) 
r Hoger Onderwijs (HBO. WO) 
rAnders, ... 

Indien anders: I 

Heeft u bepaalde lichamelijke beperkingen dje invloed hebben op uw parkeergedrag? 

r Ja 
r Nee 

Heeft u een privé-auto of een lease-auto? 

r Lease auto 
r Privé auto 
î Anders , .. . 

Indien anders I 

Vorige I I Volgende 

Berg En.auêtl! Sy'S.tem ,:5: 2C 07 Cesign Sy'stem:S 
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TU le n 

Parkeeronderzoek Bedrijventerreinen 

Pagina 16 van 36 
De volgende vragen gaan over het keuzeproces voor het kiezen van een parkeerplaats. Eerst zal er een vraag 
volgen welke kenmerken van een parkeervoorziening belangrijk voor LI zijn. Daarna kunt ti aangeven hoe u deze 
kemnerken zelf zOl/lnvullen. 

Om inzicht te krijgen in de keuzes die u maakt voor e~n bepaalde parkeerplaats vragen wij u aan te geven 
welke punten belangrijk zijn voor de keuze van de parkeerplaats die u heeft gekozen op de dag dat u de 
uitnodiging voor deze enquête heeft ontvangen. We vragen u een keuze te maken uit de nummer 1 - 7. 
1 '" Niet belangrijk, 7 '" Zeer belangrijk. 

Veili gheid voor 
mi jn auto 
Gratis parkeren 
Afstand' van 
parkeervoorzi enl ng 
naar bestemming 
Veiligheid voor 
miJZfIf 
Kans op een 
parkeerplaats 
Schoon 
Makkelijk te vi nden 
parkeerplaats 
Aanwezigheid 
ruime 
parkeervakken 

Vorige I I 

1 
Niet 

belangrijk 

Î 

Î 

r 

r 

Î 

Î 

Î 

(", 

Volgende 

C.B.P.H.L. Coppens 

2 3 4 
Neutraal 

Î Î Î 

Î Î Î 

Î r Î 

r r r 

Î Î Î 

r r Î 

r Î Î 

Î Î Î 

Berg En{luête System © 2CD7 Design Systems 

5 6 

Î r 

Î r 

r Î 

r Î 

Î r 

Î Î 

Î Î 

Î r 

7 
Zeer 

belangrijk 

r 

r 

r 

Î 

Î 

Î 

Î 

Î 
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Bijlage IV 

Welke kenmerken van parkeervoorzieningen vindt u belangrijk VOQr de veiligheid van uw auto? 
(Meerdere antwoorden mogelijk) 

r Aamvezigl1eid van beveiliging 
r Obstakels op de parkeervoorziening 
r Afvvezlgheid van groen (struiken, bomen, etc.) 
r AanweZigheid van verlichting 
r Sociale controle 
rAnders 

Indien anders: I 

Welke kenmerken van parkeervoorZ:lenlngen maken parkeerkosten aanvaardbaar? 
(Meerdere antwoorden mogelijk) 

r Beveiliging 
r Loopafstand van parkeervoorziening naar bestemming 
r Aanwezigheid van groen (struiken, bomen, ete) 
r Aan'Nezigheld van verlichting 
r Sociale controle 
rAnders 

Indien anders: I 

Vorige I I Volgende 

Berg· EnmJéte System@ 20û (' De~~ 11 Sj"stems 
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Pa rkeero ode rzoek Be d rljve nte rrel ne n 

Pagina 18 van 36 

Welke kenmerken van parkeervoorzieningen maken een langere loopafstand tussen parkeervoorziening 
en bestemming aanvaardbaar? 
(Meerdere antwoorden mogelijk) 

r Aanwezigheid van beveiliging 
r Lagere eigen bijdrage voor de parkeerkosten 
r Aanwezigheid van groen (struiken. bomen, etc.) 
r Aanwezigheid van verlichting 
r Sodale controle 
r Anders 

Indien anders: J 

Welke kenmerken van parkeervoorzieningen zijn aanvaardbaar als er voldoende plaats wordt 
gegarandeerd? 
(Meerdere antwoorden mogelijk) 

r Hogere eigen bijdrage voor parkeerkosten 
r Langere looptijd van parkeervoowemng naar bestemming 
r Anders 

Indien anders I 

Vorige I I Volgende 

Berg Enouête $ystem@ 20 0i G-esign S)' stems 
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Bijlage IV 

In di t deel van de enquête willen we van u weten welke parkeergelegenheid u kiest biJ een bezoek aan het 
bedri]Venterrein liVe doen dit door aan u een aantal denkbeeJdige parkeer'gelegenrleden voor te leggen De 
parkeergelegenlleden kunnen op een vijftal kenmerken van elkaar verschillen Aan u wordt gevraagd aan te geven 
welke parkeergelegenheid u zou kiezen als u het bedrrjventerrein met de auto bezoekt 

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

Parkeerkenmerken Kenmerkwaarden 
~ Eigen biJdrage In de parkeerkosten . Gratis; 1 euro per dag 2 euro per dag 

t LooptiJd van parkeerplaats naar bestemming . 1 minuut. 3 minuten 5 minuten 

~ Aanwezige beveili ging 

• Type parkeergelegenheid 

t Kans op een vrije parkeerplaats 

Vorige r I Volgende 

48 

Geen. Camera's, Extra verllcllbng 

: Eigen parkee/tetrein. Openbaar parkeerterrein, Openbare 
parkeergarage 

. 50 procent 75 procent: 100 pIOcent 
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Pagma 20 van 36 

In ITet onderstaande vOOfbeeld lÎelu drie verschillende parkeergelegenheden. Elke parkeergelegenheid is 
omschreven meI behulp van de eerder genoemde kenmerken en de daarbij weergegeven waarden 

Voorbeeld Parkeersituatie 

Kenmerken rParkeergeliegenheld Parkeergelegenheid Iparkeergelegenheld I 
11 111 

Geen van allen 

rr-E-Ig-e-n-b-ijd-r-ag- e- I-n-[ I I 
parkeerkosten gratis 1 euro per dag 1 euro per dag 

'LOOp ijd 
parkeergelegenheid 
naar bestemming 

anweZJg.e 
beveiliging 

(
Type 
parkeergelegenheid 

I 
5minulen 

I geen 

I eigen parkeer1enem 

3 minuten 

camera's 

openbare 
parkeergarage 

Kans op vrije r 50 procent r 50 procent 
parkeerplek I I 
rlu-w-K~e~uz-e-----rl ----~o------I X 

I 
1 minuut 

extra verlichting 

openbare 
parkeergarage 

75 procent 

o o 

Aan u wordt gevraagd de parkeergelegenheid aan te kruisen die u zou kiezen bij een bezoek aan het 
bedrijventerrein. 
Indien u geen keuze kunt of win maken, kunt 1I 'Geen van allen' aankruisen. 

Vorige I I Volgende 

Berg Enctuête Syst em @ 20Cl Design Systems 
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Bijlage IV 

Hi erna volgen negen verschillende parkeersituaties . VVi) verzoeken u per parkeersituatie een keuze te maken uit de 
aangeboden parkeergelegenheden. Indien u geen keuze kunt of wltt rnaken, killIst Ll antwoordcategone 'Geen van 
allen' aan 

Parkeersi1uatie 1 

I
Kenmerken Parkeergelegenheid Parkeergelegenheid IParkeergelegenheid I 

I 11 111 

lEigen bijdrage in I I I Iparkeerkosten 1 euro per dag 1 euro per dag 1 euro {Jer dag 

5 minuten 3 minuten !Looptijd I I 
I
parkeergelegenheid .3 minuten 
naar bestemming 

IAanwezjge r-;:;ra verliCllting l i-----g-ee-n----i----c-a-m-e-r-a-'s---
,bevei liging I t;,Jd, 

I 

I
T yp - openbaar 
parkeergelegenheid parkeerterrein 
rf<ans op vnJe r-1--'--75- ,-'),.,-o-ce-n-t--
Iparkeerplek 

eigen (bednjfs-) 
parkeerterreio 

100 procent 

eigen (bedrijls-) 
parkeM errein 

100 procent 

Welke parkeergelegenheid zou u kiezen bij een bezoek aan het bedrijventerrein? 

Geen van allen 

Vul hier uw KEUZE in : Î Parkeerterrein I Î Parkeenerreinll ( Pmkeel1errein 111 Î Geen van allen 

Vorige I I Volgende 

Berg E.nqu Éh: System ,r!) 200 7 CE!slçn S,,'.sterns 
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TU le 
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Pagina 30 van 3 
De lalitste 3 vragen gaan in op de problemen die u kunt ondervinden bij het parkeren van uw voertuig op het 
bedrijventerrein 

Ondervindt u wel eens problemen bij het vinden van een parkeerplaats? 

C Ja 
C Nee 

Vorige I I Volgende 

Berç Enttuête System @ 2007 Design Systems 

TUle unlVj'l I .It Ir ,.j 10 .. 11 
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Welke problemen ondervindt u biJ het vinden van een parkeerplaats? 

Vorige I I Volgende 

Berg En uête System @ 2007 Design Systems 
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Ondervindt u problemen bij het lopen van uw auto naar uw bestemming en terug? 

r Ja 
r Nee 

Vorige I I Volgende 

U/e cl nl . c IÎ(' UI1I~N5 : V~ll (11'<.1 )OV 11 

Parkeeronderzoek Bedrijventerreinen 
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Bijlage IV 

Welke problemen ondervindt u bij het lopen vanaf de parkeervoorziening naar uw bestemming en terug? 

Vorige I I Volgende 

60rg En .u. te Sy.lom @ 2G G, DeSign S)',tems 
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Ondervindt u problemen bij het verlaten van de parkeervoorzlening? 

r. Ja 
r Nee 

Vorige I I Volgende 

Berg Enou êle Systtm 'l) 2007 [leslgn Sysle ms 
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Parkeeronderzoek Bedrijventerreinen 

Welke problemen ondervindt u bij het verlaten van de parkeervoorziening? 

Vorige I I Volgende 

Berç Enouête Syslem ® 2007 Design Systems 
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Heeft u nog vragen of opmerkingen over de enquête? 

Bijlage IV 

Hieronder kunt u eventueel uwemailadres achterlaten, indien u kans wilt maken op de cadeaubon ter 
waarde van 50 euro. 

Emai ladres: I 

Vorige I I Volgende 

Berg Enquête Sys.te m ~ 2C07 De-s ign S~(;t i!ms 
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Bijlage V: Keuzesets 

Keuzesets versie 1 

Profnum Kosten Looptijd Beveiliging Parkeervorm Plaatskans randomgetal cholceset 
15 1 1 2 1 1 0,023718 1 
16 1 2 ° ° 2 0,082676 1 
14 1 1 1 1 Ol 2 0,103066 1 

1 ° ° ° ° ° 0,117681 2 
11 I 1 ° 1 2 ° 0,136281 2 
9 1 ° 2 2 1 2 0,138366 2 

23 2 1 1 1 ° 0,199524 3 
26 2 2 1 2 2 0,208970 3 

8 ° 2 1 ° ° 0,219644 3 
21 2 ° 2 1 ° 0,237764 4 
22 2 1 ° ° 1 0,286667 4 
12 1 ° 2 ° 2 0,343837 4 
18 1 2 2 2 ° 0,375776 5 
27 2 2 2 1 ° 1 0,402576 5 
6 ° 1 I 2 ° ° 0,462318 5 

20 2 ° 1 ° 1 0,490961 6 
4 ° 1 ° 1 2 0,530500 6 
3 ° ° 2 2 1 0,585133 6 
7 ° 2 1 ° 2 1 0,615473 7 
5 ° 1 I 1 2 1 0,652245 7 

19 2 ° Ol 2 2 0,683383 7 
24 2 1 2 2 2 0,716720 8 
13 1 1 ° 2 ° 0,735412 8 
25 2 2 1 Ol 1 ° 0,741675 8 
17 1 2 1 1 1 1 0,770064 9 
2 ° ° 1 1 2 0,789889 9 

10 1 ° ° 1 1 0,791601 9 
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Keuzesets versie 2 

Profnum Kosten Looptijd Beveiliging Parkeervorm Plaatskans 
1 0 0 0 0 0 
9 0 2 2 1 2 

14 1 1 1 0 2 
4 0 1 0 1 2 

10 1 0 0 1 1 
1 'I 'I 0 'I 2 0 
20 2 0 1 0 1 
23 2 1 1 1 0 
26 2 2 1 2 2 
19 2 0 0 2 2 
15 1 1 2 , 1 1 
27 2 2 2 1 0 1 
17 1 2 1 I 1 1 
7 0 2 ol 2 1 

21 2 0 2 1 1 0 
8 0 2 1 I 0 0 

16 'I 2 ol 0 2 
12 1 0 2 0 2 
18 1 2 2 2 0 
25 2 2 0 1 0 

6 0 1 2 0 0 
13 1 1 0 2 0 
5 0 1 1 2 1 
3 0 0 2 2 1 
2 0 0 1 1 2 

24 2 1 2 2 2 
22 2 1 0 0 1 
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Bijlage V 

randomgetal choiceset 
0,009172138 1 
0,020674311 1 
0,040852158 1 
0,042458995 2 
0,050346366 2 
0,135188093 2 
0,200377436 3 

0,27030864 3 
0,290162733 3 
0,304435277 4 

0,341588 4 
0,353204279 4 
0,400694328 5 
0,402456578 5 
0,402675514 5 
0,429097522 6 
0,430246331 6 
0,633180565 6 
0,652935555 7 
0,657784045 7 
0,669716678 7 

0,67205641 8 
0,676929413 8 
0,688899482 8 
0,733520295 9 
0,834296542 9 
0,992619669 9 
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Keuzesets versie 3 

Profnum Kosten Looptijd Beveiliging Parkeervorm Plaatskans randomgetal cholceset 
16 1 2 0 0 2 0,009322201 1 
7 0 2 0 2 1 0,053882781 1 

26 2 2 1 2 2 0,059254924 1 

14 1 1 1 0 2 0,065390962 2 
13 1 1 0 2 Ol 0,129173075 2 
25 2 2 0 1 0 0,159884223 2 

3 0 0 2 2 1 0,283592894 3 
6 0 1 2 0 0 0,315396737 3 
9 0 2 2 1 2 0,387028136 3 

18 1 2 2 2 0 0,422639766 4 
23 2 1 1 1 0 0,429782524 4 
24 2 1 2 2 2 0,431646741 4 

4 0 1 0 1 2 0,435580406 5 
8 0 2 1 0 0 0,491132481 5 

21 2 0 2 1 0 0,504424219 5 
22 2 1 0 0 1 0,584171648 6 
20 2 0 1 0 1 0,586354088 6 
12 1 0 2 0 2 0,596461832 6 

5 0 1 1 2 1 0,61760353 7 
27 2 2 2 0 1 0,619019331 7 

1 0 0 0 0 0 0,641966447 7 
15 1 1 2 1 1 0,680654782 8 
10 1 0 0 1 1 0,747629234 8 
19 2 0 0 2 2 0,755909114 8 
17 1 2 1 1 1 0,758660165 9 
2 0 0 1 1 2 0,834032256 9 

11 1 0 1 2 0 0,898486529 9 
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Keuzesets versie 4 

Profnum Kosten Looptijd Beveiliging Parkeervorm Plaatskans 
6 0 1 2 0 0 
4 0 'I 0 1 2 

17 1 2 1 1 1 
23 2 1 1 1 0 
25 2 2 0 1 0 

7 0 2 0 2 1 
1 0 0 0 0 0 
8 0 2 1 0 0 

21 2 0 2 1 0 
19 2 0 0 2 2 
14 1 1 1 0 2 
20 2 0 1 0 1 

2 0 0 'I 1 2 
10 1 0 0 1 1 
5 0 1 1 2 1 

26 2 2 1 2 2 
18 1 2 2 2 0 
15 'I 'I 2 1 1 
16 1 2 0 0 2 
27 2 2 2 0 1 
12 'I 0 2 0 2 
24 2 1 2 2 2 
11 1 0 1 2 0 
3 0 0 2 2 1 
9 0 2 2 1 2 

13 1 1 0 2 0 
22 2 1 0 0 1 
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Bijlage V 

randomgetal choiceset 
0,024658659 1 
0,084582345 'I 
0,084924039 1 
0,110750915 2 
0,113998705 2 
0,184018728 2 
0,205216739 3 
0,215396356 3 
0,262024311 3 
0,275696682 4 
0,324779427 4 

0,36027434 4 
0,384081843 5 
0,388079611 5 
0,392037917 5 
0,430396701 6 
0,461229001 6 
0,512934773 6 
0,541047443 7 

0,61448671 7 
0,633385517 7 
0,703461598 8 
0,812473279 8 
0,835212232 8 
0,844014668 9 
0,844537331 9 

0,98909815 9 
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Bijlage VI : Resultaten beschrijvende analyse 

Resultaten Deel I; 

Op welke dag heeft u de uitnodiging voor deze enquete ontvangen? 
Maandag Oinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Totaal 

De Run 3 16 19 221 4 64 
47% 250% 297% 344%, 63% 1000% 

ladonk 7 8 17 7 2 41 
171% 195% 415% 171% 49% 1000% 

Borchwerf 13 13 
0% 0% 1000% 0% 0% 10Q 0% 

Totaal 10 24 49 29 6 118 
85% 203% 415% 246% 51% 1000% 

Hoevaak bezoel<t u het bedrijventerrein? 

Minder dan 1 Ongeveer 4 2-3 dagen per 4-7 dagen 
keer per jaar keer per jaar 1 keer per weel, week per week Totaal 

De Run 1 3 1 2 57 64 
16% 47% 16% 31% 891% 1000% 

ladonk 2 1 2 3 33 41 
49% 24% 49% 73% 805% 1000% 

Borchwerf 1 1 2 9 13 
77% 77% 0% 154% 692% 1000% 

Totaal 4 5 3 7 99 118 
34% 42% 25% 59% 839% 1000% 

Hoelililt bent u gCilrrl\H!Crtl op het bedrijven terrein? 

Tussen 14- TLls~cn 16 
Tussen 7 uur Tussull guur Tussen 12 uur uur en 16 uur en 18 

Voor 7 uur en guur cn 12 uur en 14 uur t.IUI uur Nn 18 uur Totaal 

De Run 5 47 6 '1 1 
3 2~1 62 

81% 758% 97% 16% 0% 16% 1000% 
Ladonk 12 21 3 2 1 1 1 41 

293% 512%' 73% 49% 24% 24% 24%' 1000% 
80rchwerf 3 6 1 1 1 

0% 1 
12 

250% 500% 83% 83% 83% 0% 1000% 
Totaal 20 74 10 4 2 2 3 liS 

169% 627% 85% 34% 17% 17% 25% 1000% 

Hoelang bent u op het bedrijventerrein aanwezig geweest? 
Minder dan 2 Tussen de 2 Tussen de 4 Tussen de 6 Langer dan 

uur uur en 4 uur uur en 6 uur uur en 8 uur 8 uur Totaal 

De Run 2 1 3 13 43 62 
32% 16% 48% 210% 694% 1000% 

ladonk 2 1 2 3 33 41 
49% 24% 49% 73% 805% 1000% 

Borchwerf 1 2 1 
667o!1 12 

83% 167% 83% 0% 1000% 
Totaal 5 4 6 16 84 115 

43% 35% 52% 13 9% 730% 1000% 
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Heeft u een bedrijf bezocht? 
Ja Nee 

De Run 55 7 
887% 11 L3% 

ladonk 32 9 
780% 220% 

Borchwerf 11 1 
917% 8,3% 

Totaal 98 17 
852% 148% 

Welk bedrijf heeft u bezocht? 

• De Run, Veldhoven: 

o 

o 

o 

o 

u 

o 

o 

,) 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 
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2M Engineering Ltd. (2) 

Adapt 3-d (1) 

ASML (1) 

Acknowledge Benelux B.V. (2) 

Bakx Foods B.V. (4) 

Beauty Car Service (1) 

Berendsen & Partners B.V. (1) 

Bus & Coach Trade B.V. (1) 

De Groot & Partners Accountants (1) 

Digo Products B.V. (1) 

ETB Sweegers B.V. (1) 

Het eigen bedrijf (2) 

Entech Installatietechniek B.V. (2) 

Euro Techniek Eindhoven B.V. (1) 

Geton (1) 

Halim (1) 

Hoogedoom (1) 

Hotim Houthandel (1) 

IPL Consultants (1) 

Kinder Outlet Groothandel Veldhoven (1) 

Lapp Benelux B.V. (1) 

Magister Nederland B.V. (1) 

Pulles & Hanique B.V. (2) 

RDW de Run (1) 

SEM Waterbehandeling (1) 

Totaal 

62 
1000% 

41 
1000% 

12 
1000% 

115 
1000% 

Bijlage VI 
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• 

(I 

o 

., 

" 

o 

o 

o 

Stelpas Interiors (1) 

Tekusan (1) 

Textieldiensten (1) 

Tss4U (5) 

Van der Sanden Watersport (1) 

Verhoef Glas en Schi Iderwerk (1) 

Verhoef Zeefdruk (1) 

Verhoeven Orthopedisch Centrum (1) 

W. Janssen Zeilmakerij (1) 

Welte (1) 

Groene Hart Service (1) 

Milieustraat (1) 

Van Dijk Groep B.V. (3) 

Ladonk, Boxtel: 
Q Bosch Rexroth (3) 

0 Celdex (1) 

'-' CorodefC.K.B 
0 Distrifresh B.V. (14) 
.) Metaalperswerk van de Wetering B.V. (5) 

0 Norbert Dentressangle (1) 
Q Staalbedrijf Boxtel (1) 

" Van Geel Legrand (4) 

0 Vion (1) 

" Zinkunie (1) 

• Borchwerf, Roosendaal: 

o 

() 

o 

" 

Adexpo (1) 

Karwei (2) 

Raab Karcher (2) 

Relight Productions B.V. (1) 

Rust Oleum (1) 
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Om te gaan Voor een 

Wat is de reden voor uw bezoek? 

Voor het 
Voor een privé overstappen op 

werken bedrijfsbezoek bezoek ander vervoer Anders 

De Run 57 1 2 
950% 17% 0% 0% 33% 

ladonk 32 2 6 1 
780% 49% 0% 146% 24% 

Borchwerf 7 1 1 2 
636% 91% 91% 0% 182% 

Totaal 96 4 1 6 5 
857% 36% 9% 54% 45% 

Anders: 

• Boodschappen (2) 

• Start van een NS Wandeling vanaf Boxtel Station (1) 

• Wegbrengen van Afval (1) 

• Woonachtig op Borchwerf (1) 

429% 
ladonk 7 5 

226% 
Borchwerf 3 

429% 
Totaal 34 

362% 

Worden er klanten ontvangen op de bezochte 
vestiging van het bedrijf? 

Ja Nee Totaal 

De Run 55 1 56 
982% 18% 1000% 

ladonk 30 1 31 
968% 32% 1000% 

Borchwerf 6 1 7 
857% 143% 1000% 

Totaal 91 3 94 
968% 32% 1000% 
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Bijlage VI 

Totaal 

60 
1000% 

41 
1000% 

11 
1000% 

112 
1000% 
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i 

Heeft u zware of grote voorwerpen mee moeten 
nemen vanuit uw auto naar uw bestemming? 

Ja Nee Totaal 

De Run 14 46 60 

23,3% 76,7% 100,0% 
ladonk 5 36

1 41 

12,2% 87,8% 100,0% 
Borchwerf 3 8 11 

27,3% 72,7% 100,0% 
Totaal 22 90 112 

19,6% 80,4% 100,0% 

Wat is de samenstelling van het reisgezelschap? 

Meerdere Volwassenen met 
Alleen volwassenen kinderen Anders Totaal 

De Run S3 S 1 1 60 

88,3% 8,3% 1,7% 1,7% 100,0% 
Ladonk 40 1 41 

97,6% 2,4% ,0% ,0% 100,0% 
Borchwerf 6 2 2 1 11 

S4,S% 18,2% 18,2% 9,1% 100,0% 
Totaal 99 8 3 2 112 

88,4% 7,1% 2,7% 1,8% 100,0% 

Anders: 

• Volwassene met hond (1) 

• Nvt (1) 

117% 
ladonk 9 

225% 
Borchwerf 9 1 1 

818% 91% 91% 1000% 
otaal 73 17 21 111 

658% 153% 189% 1000% 
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De Run 

ladonk 

Borchwerf 

Totaal 

ladonk 

Borchwerf 

otaal 

De Run 

ladonk 

Borchwerf 

Totaal 
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Parkeert u altijd op deze parkeerplaats? 
Altijd Regelmatig Soms Eerste keer 

43 12 4 
729% 203% 68% 0% 

36 2 1 1 
900% 50% 25% 25% 

8 2 1 
727% 182% 91% 0% 

87 16 6 1 
791% 145% 55% 9% 

500% 250% 250% 
1 1 

500% 0% 500% 
1 

0% 1000% 0% 
3 2 2 

429% 286% 286% 

9 5 45 

153% 85% 763% 

3 4 33 

75% 100% 825% 

11 

0% 1000% 

12 9 89 

109% 2% 809% 

Bijlage VI 

Totaal 

59 
1000% 

40 
1000% 

11 
1000% 

110 
1000% 

1 
1000% 

7 
1000% 

59 

1000% 

40 

100,0% 

11 

1000% 

110 

1000% 
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Resultaten Deel 11; 

Geslacht 

Man Vrouw Totaal 
De Run 44 15 59 

746% 254% 1000% 
ladonk 34 6 40 

850% 150% 1000% 
Borchwerf 8 2 10 

800% 200% 1000% 
Totaal 86 23 109 

789% 211% 1000% 

Leeftijd 
Jongeren (18-45) Ouderen (ouder dan 45) Totaal 

De Run 32 27 59 
542% 458% 1000% 

ladonk 21 19 40 
525% 475% 1000% 

Borchwerf 7 2 9 
778% 222% 1000% 

Totaal 60 48 108 
556% 444% 1000% 

458% 1000% 
ladonk 19 40 

150% 475% 1000% 
Borchwerf 5 10 

0% 500% 0% 1000% 
otaal 9 51 1 109 

3% 9% 1000% 

Anders: 

• LTS 
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TU 

De Run 

ladonk 

Borchwerf 

Totaal 

De Run 

ladonk 

Borchwerf 

Totaal 

Anders: 

Technische Universiteit 
Eindhoven 
University ofTechnotogy 

Heeft u lichamelijke beperkingen die uw 
parkeergedrag beïnvloeden? 

Ja Nee Totaal 

1 58 59 
17% 983% 1000% 

40 40 
0% 1000% 1000% 

10 10 
0% 1000% 1000% 

1 108 109 
9% 991% 1000% 

Heeft u een privé of lease auto? 
lease auto Privé auto Anders, ... 

16 37 6 
271% 62,7% 102% 

11 28 1 
275% 700% 25% 

2 8 
200% 800% 0% 

29 73 7 
266% 670% 64% 

• Auto van het bedrijf/de zaak (7) 
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Totaal 

59 
1000% 

40 
1000% 

10 
1000% 

109 
1000% 
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Resultaten Deel lIl; 

Veiligheid van de auto 

Niet belangrijk Neutraal Belangrijk Totaal 

De Run 6 9 43 58 
103% 155% 741% 1000% 

ladonk 1 3 34 38 
26% 79% 895% 1000% 

Borchwerf 1 1 7 9 
11 1% 11 1% 778% 1000% 

Totaal 8 13 84 105 
76% 124% 800% 1000% 

Eigen bijdrage van de parkeerkosten 

Niet Belangrijk Neutraal Belangrijk Totaal 

De Run 2 3 53 58 
34% 52% 914% 1000% 

ladonk 3 35 38 
0% 79% 92 1% 1000% 

Borchwerf 2 7 9 
222% 0% 778% 1000% 

Totaal 4 6 95 105 
38% 57% 905% 1000% 

Nabijheid van de parkeervoorziening 

Niet belangrijk Neutraal Belangrijk Totaal 

De Run 1 3 53 57 
18% 53% 930% 1000% 

ladonk 1 3 34 38 
26% 79% 895% 1000% 

Borchwerf 2 2 5 9 
222% 222% 556% 1000% 

Totaal 4 8 92 104 
38% 77% 885% 1000% 

Veiligheid van mezelf 

Niet Belangrijk Neutraal Belangrijk Totaal 

De Run 5 4 48 57 

8,8% 7,0% 84,2% 100,0% 
Ladonk 8 30 38 

,0% 21,1% 78,9% ~O% 
Borchwerf 1 1 7 9 

11,1% 11,1% 77,8% 100,0% 
Totaal 6 13 85 104 

5,8% 12,5% 81,7% 100,0% 
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Tule 
I 

De Run 

ladonk 

Borchwerf 

Totaal 

De Run 

ladonk 

Borchwerf 

Totaal 

De Run 

ladonk 

Borchwerf 

Totaal 

De Run 

ladonk 

Borchwerf 

Totaal 
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Technische Universiteit 
Eindhoven 

Bijlage VI 

Unlverslty ofTechnology 

Voldoende plaats op parkeergelegenheid 

Niet Belangrijk Neutraal Belangrijl< Totaal 
-

2 4 51 57 
35% 70% 895% 1000% 

2 36 38 
0% 53% 947% 1000% 

2 7 9 
222% 0% 778% 1000% 

4 6 94 104 
38% 58% 904% 1000% 

Een schone parkeergelegenheid 

Niet belangrijk Neutraal Belangrijk Totaal 

6 10 41 57 
105% 175% 719% 1000% 

5 5 28 38 
13 2% 13 2% 737% 1000% 

2 1 6 9 
222% 11 1% 667% 1000% 

13 16 75 104 
125% 154% 721% 1000% 

De pa,"keergelegenheid is makkelijk te vinden 

Niet Belangrijlt Neutraal Belangrijk Totaal 

3 6 48 57 
53% 105% 842% 1000% 

1 10 27 38 
26% 263% 71 1% 1000% 

2 1 6 9 
222% 111% 667% 1000% 

6 17 81 104 
58% 163% 779% 1000% 

Er zijn ruime va'tken aanwezig op de parkeergelegenheid 

Niet Belangrijk Neutraal Belangrijk Totaal 

3 6 48 57 
53% 105% 842% 1000% 

3 10 25 38 
79% 263% 658% 1000% 

2 3 4 9 
222% 333% 444% 1000% 

8 19 77 104 
77% 183% 740% 1000% 
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Resultaten deel V; 

Ondervindt u wel eens problemen met het vinden van een 
parl(ee.-plaats? 

Ja Nee Totaal 

De Run 18 31 49 

36,7% 63,3% 100,0% 
ladonk 15 16 31 

48,4% 51,6% 100,0% 
Borchwerf 7 7 

,0% 100,0% 100,0% 
Totaal 33 54 87 

37,9% 62,1% 100,0% 

Ondervindt u problemen met het lopen van uw auto naar uw 
bestemming en terug? 

Ja Nee Totaal 

De Run 3 46 49 

6,1% 93,9% 100,0% 
ladonk 5 26 31 

16,1% 83,9% 100,0% 
Borchwerf 7 7 

,0% 100,0% 100,0% 
Totaal 8 79 87 

9,2% 90,8% 100,0% 

Ondervindt u problemen bij het verlaten van de 
parkeervoorzi en i ng? 

Ja Nee Totaal 

De Run 6 43 49 

12,2% 87,8% 100,0% 
ladonk 3 28 31 

9,7% 90,3% 100,0% 
Borchwerf 1 6 7 

14,3% 85,7% 100,0% 
Totaal 10 77 87 

11,5% 88,5% 100,0% 
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Bijlage VII: Output Limdep (Resultaten deel IV) 

Model met 90 waarnemingen. 
read i Nobs = 3160 

i Nvar = 14 
i Names = id,ialt,ichoice,iconst, 
cost1,cost2,wdis1,wdis2,sfae1,safe2,type1,type2,free1,free2 
i format = (f5.0,13f3.0) 
i file = f:\LindaCoppens\anazon.dat$ 

--> DISCRETECHOICEiLhs=ichoice 
iChoices=1,2,3,4 
iRhs=iconst, 
cost1,cost2,wdis1,wdis2,sfae1,safe2,type1,type2,free1,free2$ 

Normal exit from iterations. Exit status=O. 

+---------------------------------------------+ 
Discrete choice (multinomial logit) model I 
Maximum Likelihood Estimates I 
Model estimated: Oct 30, 2008 at 09:10:00AM. I 
Dependent variabie Choice I 
Weighting variabie None I 
Number of observations 790 I 
Iterations completed 6 I 
Log likelihood function -791.3048 l 
Log-L for Choice model -791.30485 I 
R2=1-LogL/LogL* Log-L fncn R-sqrd RsqAdj I 
No coefficients -1095.1725 .27746 .27409 I 
Constants only -1084.2031 .27015 .26675 I 
Response data are given as indo choice. I 
Number of obs.= 790, skipped 0 bad obs. I 

+---------------------------------------------+ 
+---------+--------------+----------------+--------+---------+ 
lVariable I Coefficient I Standard Error Ib/St.Er.IPllZI>z] 
+---------+--------------+----------------+--------+---------+ 

ICONST -.6287182614 .93019170E-01 -6.759 .0000 
COST1 1.744238078 .95620473E-01 18.241 .0000 
COST2 -.5014191330 .96571188E-01 -5.192 .0000 
WDIS1 .6251292143 .81125394E-01 7.706 .0000 
WDIS2 .2159609396E-01 .78984633E-01 .273 .7845 
SfAE1 -.3937626494 .80769553E-01 -4.875 .0000 
SAfE2 .2140953558 .85870592E-01 2.493 .0127 
TYPE1 .1907066323 .97095552E-01 1.964 .0495 
TYPE2 -.1706867876 .91629437E-01 -1.863 .0625 
fREE1 -.4718574646 .97794400E-01 -4.825 .0000 
fREE2 -.1002677759 .93091257E-01 -1.077 .2814 

(Note: E+nn or E-nn means multiply by 10 to + or 
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Bijlage VIII: Codering voor gebruik model 

Xkl=O Xk2= 1 

XT1= 1 XT2=O XT1=-l XT2=-1 
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