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1) Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Tijdens het wijkfestival voor de wijken Sanderbanken en De Grient is er voor bewoners de 
mogelijkheid geweest om klachten, opmerkingen en suggesties in te brengen over zaken die in de 
wijk spelen. Daarnaast is er in maart 2013 een digitale enquête verstuurd waarin uiteenlopende 
vragen zijn gesteld over verkeer, openbare ruimte, wonen en veiligheid. Inwoners van zowel de wijk 
‘De Grient’ als Sanderbanken zijn over het algemeen positief over de wijk. Een breed gedragen klacht 
door bewoners van De Grient is echter het gebrek aan parkeergelegenheid in de wijk. Dit kwam 
zowel naar voren in de enquête als tijdens het wijkfestival. Ook in het Wijk ontwikkelingsplan is er 
een passage geweid aan de parkeersituatie.  
Het gebrek aan parkeerplaatsen heeft tot een ongewenst neveneffect geleidt. Bewoners met een 
voortuin grenzend aan de straat parkeren de auto regelmatig in de voortuin. De gemeente wil een 
structurele aanpak van parkeersituatie in woonwijken ontwikkelingen en ziet in De Grient een 
proeftuin om een degelijke en uitrolbare aanpak op te zetten. De klachten van bewoners zijn 
aanleiding om het parkeersituatie helder en specifiek in beeld te brengen.  

1.2 Probleem 

De wijk ‘De Grient’ is aangelegd in de jaren ’70 en daarmee dateren de parkeernormen ook uit die 
tijd. Met het groeien van de afmetingen van auto’s en het groeien van het autobezit per huishouden 
voldoen deze normen niet meer. Deze ontwikkelingen hebben geleidt tot een groeiend aantal 
voertuigen dat geparkeerd wordt op de weg. Daarnaast worden tuinen, direct grenzend aan een 
weg, steeds vaker gebruikt om auto’s op te parkeren. Deze is in onze ogen niet wenselijk. De 
algemene klacht vanuit de wijk is bekend maar het probleem is nog niet voldoende in beeld gebracht 
om tot maatregelen over te gaan. 
Een andere breed gedragen klacht van bewoners is dat er te hard gereden wordt op de Wildbaan. 
Door middel van telslangen wordt bekeken of er daadwerkelijk te hard gereden wordt. De resultaten 
hiervan worden niet in het onderzoek verwerkt. Wel wordt dit, net als de resultaten van het 
parkeeronderzoek, teruggekoppeld aan bewoners en andere belanghebbenden. 

1.3 Doelstelling 

Het doel van dit onderzoek is het specificeren van de parkeersituatie in de wijk ‘De Grient’ zodat er, 
waar nodig, passende maatregelen kunnen worden aangedragen. 

1.4 Hoofdvraag 

Wat is de huidige parkeersituatie in de wijk ‘De Grient’ en hoe kunnen eventuele problemen worden 
aangepakt? 

1.5  Onderzoeksvraag 

Wat is de specifieke parkeersituatie in de wijk ‘De Grient’? 

1.6 Onderzoeksgebied 

De Grient is een eenvoudig af te bakenen wijk. De wijk wordt omsloten door het spoor de 
Kattenstraat en de Hoevenseweg. In figuur 1 is het onderzoeksgebied schematisch weergegeven. 
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Figuur 1  |  Onderzoeksgebied 
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2) Dataverzameling 

2.1 Vaststellen parkeerzones 

Het onderzoeksgebied is in dertien parkeerzones opgedeeld. Per zone is bepaald wat de parkeerdruk 
is. De Grient kent veel doodlopende straten waardoor zones eenvoudig en logisch in te delen zijn. In 
figuur 2 is de onderverdeling in parkeerzones weergegeven. 
 

 
Figuur 2  |  Parkeerzones in onderzoeksgebied 

2.2 Parkeeraanbod 

Om de parkeerdruk in de parkeerzones te kunnen bepalen is het parkeeraanbod in beeld gebracht. 
Er zijn verschillende manieren om een auto te parkeren. Binnen het onderzoeksgebied wordt ook 
veel gebruik gemaakt van straatparkeren. Er is onderscheid gemaakt tussen drie verschillende 
mogelijkheden om te parkeren. Het volgende parkeeraanbod is in beeld gebracht: 
 

 Formeel parkeren; 
Alle parkeervakken in de openbare ruimte vallen onder formeel parkeren. 

 Informeel parkeren; 
Alle auto’s die op straat geparkeerd staan in een niet aangegeven vak staan informeel geparkeerd. 
Auto’s die volgens verkeerswetgeving fout geparkeerd staan horen hier niet bij.  

 Privé parkeren. 
Alle auto’s die geparkeerd staan op eigen terrein en hiervoor een inritvergunning hebben. 
 
In paragraaf 3.2 is beschreven wat de parkeersituatie per deelgebied is. Ook de parkeervraag en het 
parkeeraanbod staan hier in tabellen weergegeven. Het parkeeraanbod is geen vaststaand getal in 
dit onderzoek. Dit komt omdat er twee telmomenten zijn en dat het aanbod voor privé parkeren 
wordt bepaald door het aantal daadwerkelijk waargenomen auto’s op privéterrein. 
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2.3 Parkeervraag 

De parkeervraag is het aantal waargenomen auto’s in een afgebakend gebied. Om hiervan een 
objectief beeld te krijgen is het van belang om op representatieve momenten de tellingen uit te 
voeren. Op basis van gegevens uit het handboek ‘parkeren’ van het CROW is geconstateerd dat het 
representatieve moment in een woonwijk de nachtelijke uren van een doordeweekse dag is. Omdat 
bewonersparticipatie gewenst is, is er afgeweken van deze tijden. Er is besloten om laat op de avond 
te tellen. De volgende momenten is er geteld: 
 

 Donderdag 13 maart 2014 (22.30 – 00.00) 

 Dinsdag 18 maart 2014 (22.30 – 00.00) 

Geregistreerde auto’s 

Tijdens de tellingen zijn alle auto’s geteld. Het kan hierbij ook voorkomen dat auto’s foutief 
geparkeerd staan. Deze auto’s worden in een aparte categorie opgenomen. Ook illegaal parkeren in 
tuinen is een aparte categorie. Er is tijdens de telling dus onderscheid gemaakt tussen vijf soorten 
parkeren. 
 

 Formeel parkeren; 

 Informeel parkeren; 

 Privé parkeren; 

 Foutparkeren in de openbare ruimte; 

 Foutparkeren op eigen terrein. 
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3) Resultaten 

3.1 Bepalen parkeerdruk 

De parkeerdruk wordt weergegeven als een procentueel getal. Het geeft aan hoeveel procent van 
het parkeeraanbod bezet is door auto’s. De volgende rekensom wordt hiervoor gebruikt: 
 
 Parkeervraag / Parkeeraanbod x 100 = ...% 
 
CROW richtlijnen geven aan dat bij een parkeerdruk vanaf 85% problemen kunnen ontstaan door 
zoekverkeer en gebrek aan capaciteit. In parkeerzones waar de parkeerdruk boven de 85% uitkomt is 
het aannemelijk dat er een parkeerprobleem wordt ervaren.  
 
De parkeerdruk in de parkeerzones is op twee momenten bepaald. In paragraaf 3.2 zal per 
parkeerzone beschreven worden wat de parkeersituatie op die locatie is.  

3.2 Beschrijving resultaten per parkeerzone  

In deze paragraaf is de parkeersituatie per parkeerzone beschreven. De cijfers van beide 
telmomenten volgen in tabel 1 en 2.  

Parkeerzone 1  (Hertesprong) 

De parkeerdruk in de Hertesprong komt in beide telmomenten niet boven de 70%. Een groot deel 
van de woningen in deze straat beschikt ook over parkeergelegenheid op eigen terrein. Er zijn hier 
geen parkeerproblemen. 

Parkeerzone 2  (Reedonk) 

Ook in Reedonk komt de parkeerdruk niet boven de 70%. Ook hier hebben veel bewoners de 
mogelijkheid om te parkeren op eigen terrein. Ook op straat is veel ruimte om informeel te parkeren. 
Er is hier geen sprake van een parkeerprobleem. 

Parkeerzone 3  (Wolvespoor)  

De hoogste parkeerdruk in de Wolvespoor was 69%. Er is op het piekmoment dus voldoende ruimte 
om de auto op straat of in een formeel parkeervak te parkeren. Er is geen sprake van een 
parkeerprobleem. 

Parkeerzone 4  (Dasseburcht) 

De hoogst gemeten parkeerdruk in de Dasseburcht is 90%. Volgens richtlijnen van het CROW kan dit 
leiden tot een parkeerprobleem. In deze straat wordt door een aantal bewoners ook illegaal in de 
voortuin geparkeerd. Parkeren in voortuinen is meegenomen als parkeervraag, maar niet als aanbod. 
Wanneer deze auto’s in de openbare ruimte staan blijft de parkeerdruk dus hetzelfde. De 
parkeersituatie op dit moment leidt niet tot hinderlijk geparkeerde auto’s in de openbare ruimte. 

Parkeerzone 5  (Wezelpad) 

De parkeerdruk in Wezelpad komt niet boven de 60%. Veel bewoners hebben de mogelijkheid om op 
eigen terrein te parkeren. Er is dus ruim voldoende parkeercapaciteit in deze straat. Van een 
parkeerprobleem is geen sprake. 
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Parkeerzone 6   (Otterpad) 

De parkeerdruk in Otterpad komt niet boven de 70% uit. Er zijn weinig woningen met 
parkeergelegenheid op eigen terrein maar er is voldoende parkeercapaciteit in de openbare ruimte 
om in de parkeervraag te voorzien. 

Parkeerzone 7  (Beverdam) 

In Beverdam is op donderdag 13 maart de hoogste parkeerdruk gemeten. De parkeerdruk in deze 
zone was toen 72%. Er is voldoende ruimte in de openbare ruimte om in de parkeervraag te 
voorzien. De parkeerdruk binnen het gebied is echter niet erg goed verdeeld. Er wordt in een 
doodlopend deel veel op de weg geparkeerd waardoor er een druk en rommelig beeld ontstaat. Op 
maximaal 50 meter afstand zijn op dat moment voldoende parkeervakken beschikbaar. De 
parkeerdruk is deze zone leidt niet tot parkeerproblemen. 

Parkeerzone 8  (Hazeleger) 

De parkeerdruk komt in deze zone niet boven de 70%. Er wordt in deze straat relatief veel fout 
geparkeerd in de openbare ruimte. Half op het trottoir parkeren komt hier regelmatig voor. Dit leidt 
echter niet tot problemen omdat het informeel parkeeraanbod is wanneer deze auto’s niet op het 
trottoir zouden staan. Er is hier geen sprake van een parkeerprobleem. 

Parkeerzone 9   (Konijnenberg) 

De parkeerdruk in Konijnenberg komt niet boven de 80%. Bewoners zijn hier aangewezen op 
parkeren in de openbare ruimte. Het parkeeraanbod voldoet op dit moment ruim in de parkeervraag 
van bewoners in deze straat. Er is geen sprake van een parkeerprobleem.  

Parkeerzone 10  (Wildbaan oost oost) 

De parkeerdruk in het eerste deel van de Wildbaan vanaf de Hoevenseweg komt niet boven de 80%. 
Er zijn tijdens de tellingen alleen auto’s in de langsparkeervakken aangetroffen. Er is hier geen sprake 
van een parkeerprobleem. 

Parkeerzone 11 (Wildbaan oost) 

In het tweede deel van de Wildbaan vanaf de Hoevenseweg is tijdens één telling een overbezetting 
geconstateerd. Toch zijn er op dat moment geen foutparkeerders in de openbare ruimte 
aangetroffen. Dit betekent daarom dat er meer auto’s in de parkeerstroken staan dan dat er vakken 
aangegeven zijn. Dit zorgt voor de overbezetting en daarom kan het leiden tot parkeerproblemen. 
Dit deel van de Wildbaan grenst aan de Dasseburcht waar de parkeerdruk ook relatief hoog is. Er is 
hier niet direct sprake van een probleem maar het kan voorkomen dat een auto hier wat verder van 
de woning geparkeerd moet worden.   

Parkeerzone 12 (Wildbaan west)  

De parkeerdruk in het derde deel van de Wildbaan vanaf de Hoevenseweg komt niet boven de 80%. 
Er zijn enkele geparkeerde auto’s op de weg aangetroffen. Een enkeling hiervan stond half op het 
gras geparkeerd en dus fout. Van een parkeerprobleem is hier geen sprake. 

Parkeerzone 13  (Wildbaan west west) 

Het deel van de Wildbaan grenzend aan de Kattenstraat heeft voldoende parkeeraanbod. De 
parkeerdruk komt niet boven de 80% en een deel van de bewoners hier heeft voldoende 
parkeergelegenheid op eigen terrein. Er is hier geen sprake van een parkeerprobleem. 
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3.3 Breedte parkeervakken 

Naast klachten over de parkeerdruk in de wijk is ook enkele keren aangegeven dat parkeervakken in 
de wijk erg smal zijn. Tijdens het onderzoek is dit ook bekeken. Parkeervakken die nu worden 
aangelegd zijn ongeveer 2,50m breed. De vakken in De Grient zijn ongeveer 2,20m breed. Dat 
betekent dat ze inderdaad smal zijn. Er is enkele keren geconstateerd dat er een bestelbusje in twee 
vakken stond geparkeerd. Dit was echter op locaties waar de parkeerdruk niet hoog was. Het zorgde 
daar dus niet voor problemen.  
Het aanpassen van de breedte is op dit moment geen optie. Dit verlaagt daarnaast ook het 
parkeeraanbod. Tijdens reconstructiewerkzaamheden of het aanleggen van extra parkeervakken 
zullen natuurlijk wel de huidige richtlijnen worden gebruikt. 
 
 

 



Tabel 1 |  Parkeerdruk berekend per parkeerzone, telling donderdag 13 maart 2014 

Parkeerzones Parkeervraag Parkeeraanbod Parkeerdruk (%) 
Formeel Informeel Privé Privé 

(fout) 
Openbaar 

(fout) 
Totaal 

(1) Hertesprong 18 5 28 - - 51 74 69% 

(2) Reedonk 19 13 9 - 3 44 63 70% 

(3) Wolvespoor 46 6 4 2 5 63 95 66% 

(4) Dasseburcht 47 7 1 9 12 76 84 90% 

(5) Wezelpad 15 2 15 1 - 33 57 58% 

(6) Otterpad 36 6 9 6 - 57 85 67% 

(7) Beverdam 62 22 4 8 1 97 134 72% 

(8) Hazeleger 43 8 1 1 10 63 92 68% 

(9) Konijnenberg 25 1 5 - 5 36 45 80% 

(10) Wildbaan oost oost 13 - - - - 13 17 76% 

(11) Wildbaan oost 31 - 6 1 - 38 45 84% 

(12) Wildbaan west 17 - - - 3 20 25 80% 

(13) Wildbaan west west 37 1 7 - - 45 60 75% 
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Tabel 2  |  Parkeerdruk berekend per parkeerzone, telling dinsdag 18 maart 2014 

Parkeerzones Parkeervraag Parkeeraanbod Parkeerdruk (%) 
Formeel Informeel Privé Privé 

(fout) 
Openbaar 

(fout) 
Totaal 

(1) Hertesprong 19 2 33 - - 54 79 68% 

(2) Reedonk 17 13 13 - 2 45 67 67% 

(3) Wolvespoor 44 12 5 3 2 66 96 69% 

(4) Dasseburcht 49 7 2 6 2 66 85 78% 

(5) Wezelpad 13 3 14 - 1 31 56 55% 

(6) Otterpad 34 4 8 - 3 49 84 58% 

(7) Beverdam 62 20 3 8 2 95 133 71% 

(8) Hazeleger 37 15 1 5 1 59 92 64% 

(9) Konijnenberg 25 5 6 - - 36 46 78% 

(10) Wildbaan oost oost 12 - - - - 12 17 71% 

(11) Wildbaan oost 40 - 6 - - 46 45 102% 

(12) Wildbaan west 16 1 1 - 1 19 26 73% 

(13) Wildbaan west west 33 6 10 - - 49 63 78% 



12 

 

 
Figuur 3  |  Parkeerdruk per deelgebied in kaart 
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4)  Conclusies 
 
Op basis van de onderzoeksresultaten uit hoofdstuk 3 wordt in dit hoofdstuk de algehele conclusie 
verwoord. Op basis van deze conclusie kan besloten worden om eventueel aanvullende maatregelen 
te nemen. 

4.1 Conclusie onderzoeksresultaten 

Na het uitwerken van de onderzoeksresultaten kan geconcludeerd worden dat er ‘wijkbreed’ geen 
parkeerprobleem is. In het verleden zijn er enkele klachten binnengekomen over 
parkeerproblematiek in de wijk. Deze klachten concentreerde zich in de Dasseburcht. Uit het 
onderzoek komt naar voren dat de parkeerdruk in de Dasseburcht ook relatief hoger is. Tijdens de 
telling is niet geconstateerd dat dit problemen zou opleveren. Tijdens de telling zijn namelijk geen 
hinderlijk geparkeerde voertuigen aangetroffen. De conclusie is dat er zeer lokaal hoge parkeerdruk 
gemeten is maar dat er in de omgeving, op hetzelfde moment, telkens voldoende ruimte was om te 
parkeren.  
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5) Bijlagen 
 
Tabel 3  |  Parkeeraanbod, telling donderdag 13 maart 2014 

Parkeerzones   
                          

Formeel 
parkeren 

Informeel 
parkeren 

Privé parkeren Totaal 

(1) Hertesprong 27 19 28 74 
(2) Reedonk  24 30 9 63 
(3) Wolvespoor 66 25 4 95 
(4) Dasseburcht 67 16 1 84 
(5) Wezelpad 26 16 15 57 
(6) Otterpad 61 15 9 85 
(7) Beverdam 103 27 4 134 
(8) Hazeleger 61 30 1 92 
(9) Konijnenberg 31 9 5 45 
(10) Wildbaan oost oost 13 4 - 17 
(11) Wildbaan oost 34 5 6 45 
(12) Wildbaan west 12 13 -  25 
(13) Wildbaan west west 39 14 7 60 
        Totale capaciteit 564 223 89  876   

 

Tabel 4  |  Parkeeraanbod, telling dinsdag 18 maart 2014 

 

 

Parkeerzones Formeel 
parkeren 

Informeel 
parkeren 

Privé parkeren Totaal 

(1) Hertesprong 27 19 33 79 
(2) Reedonk  24 30 13 67 
(3) Wolvespoor 66 25 5 96 
(4) Dasseburcht 67 16 2 85 
(5) Wezelpad 26 16 14 56 
(6) Otterpad 61 15 8 84 
(7) Beverdam 103 27 3 133 
(8) Hazeleger 61 30 1 92 
(9) Konijnenberg 31 9 6 46 
(10) Wildbaan oost oost 13 4 - 17 
(11) Wildbaan oost 34 5 6 45 
(12) Wildbaan west 12 13 1 26 
(13) Wildbaan west west 39 14 10 63 
        Totale capaciteit 564 223 102 889 


