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1

Inleiding

In dit hoofdstuk worden de aanleiding van het onderzoek en de inhoud van de rapportage
omschreven.

1.1

Aanleiding

De gemeente De Bilt bereidt de verkoop van een bouwkavel aan de Holsblokkenweg in Westbroek
voor. Op deze kavel komen 5 grondgebonden woningen. De woningen worden in collectief particulier
opdrachtgeverschap gebouwd. Als gevolg van de bouw verdwijnen er 7 parkeerplaatsen ter plaatse
van de bouwkavel. Ten zuiden van de bouwkavel realiseert de gemeente een parkeerkoffer. Conform
de toelichting van het onherroepelijk bestemmingsplan 'Holsblokkenweg 2017' wordt uitgegaan van
een parkeerkoffer met 14 parkeerplaatsen.
In 2017 zijn op basis van eigen waarnemingen parkeertellingen uitgevoerd. Ter voorbereiding op de
omgevingsvergunningaanvraag voor bouwen wenst de gemeente een actueel parkeeronderzoek.
Daarnaast heeft de gemeente behoefte aan advisering over een tijdelijke parkeeroplossing tijdens
de bouwfase.
Om de huidige situatie met betrekking tot het parkeren in beeld te brengen voert Bureau de Groot
Volker op een aantal maatgevende momenten parkeerdrukmetingen uit.

1.2

Onderzoeksvragen

Het onderzoek bestaat uit twee onderdelen. Onderstaand is de onderzoeksvraag per onderdeel
weergegeven.
1.

Wat is de benodigde parkeercapaciteit als gevolg van de realisatie van 5 woningen aan de
Holsblokkenweg?

2.

1.3

Welke parkeeroplossingen zijn er tijdens de bouwfase?

Leeswijzer

Deze rapportage bevat een beschrijving van de onderzoeksmethodiek in hoofdstuk 2. Hierin wordt
ingegaan

op

het

onderzoeksgebied,

de

onderzoeksperiode,

de

werkwijze

en

de

onderzoeksomstandigheden. Een weergave van de resultaten van de uitgevoerde tellingen staat in
hoofdstuk 3. Vervolgens worden in hoofdstuk 4 de onderzoeksvragen beantwoord. In de bijlagen 1
t/m 4 zijn de onderzoeksresultaten van het parkeeronderzoek op straat-sectieniveau weergegeven
door middel van tabellen en visualisaties.
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2

Werkwijze

In dit hoofdstuk zijn de opzet van het parkeeronderzoek, een omschrijving van de werkwijze en de
omstandigheden van het onderzoek weergegeven.

2.1

Onderzoeksgebied

Het onderzoek is uitgevoerd in de omgeving van de straten Holsblokkenweg en Schutmeesterweg
in Westbroek, gemeente De Bilt. In figuur 2.1 is een kaart van het onderzoeksgebied opgenomen.

Figuur 2.1:

Onderzoeksgebied Westbroek

4

Sectie-indeling
Om de bezetting in beeld te brengen is het onderzoeksgebied opgedeeld in verschillende straatsecties. Een straatsectie kan gevormd worden door een straat, een gedeelte van een straat of een
parkeerterrein met min of meer dezelfde bebouwingskenmerken. Met deze sectie-indeling kan op
straatniveau

de

geregistreerde

parkeerdruk

worden

weergegeven.

Een

gedetailleerde

overzichtskaart van het onderzoeksgebied met de gebruikte sectie-indeling staat weergegeven in
bijlage 1 van dit rapport.

2.2

Onderzoeksperiode

Om de maatgevende parkeerdruk in beeld te brengen is de parkeerdrukmeting op één gemiddelde
werkdag (donderdag) en een weekenddag (zaterdag) uitgevoerd. Om een representatief beeld te
verkrijgen dienen de metingen buiten de schoolvakanties en feestdagen te worden uitgevoerd. De
parkeerbezetting is geregistreerd op de onderzoekstijden die staan weergegeven in tabel 2.2.
Tabel 2.2:

Registratiemomenten parkeerbezetting
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donderdag 12 dec 2019
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2.3
In

Parkeercapaciteit
het

onderzoeksgebied

is

de

parkeercapaciteit

van

de

aanwezige

parkeerplaatsen

geïnventariseerd. Bij het bepalen van de openbare parkeercapaciteit is onderscheid gemaakt naar
de volgende kenmerken:
Openbare parkeerplaatsen


parkeervakken die als zodanig zijn aangeduid door middel van bestrating of belijning



parkeren op de rijbaan, op plaatsen waarbij op de rijbaan geparkeerd kan worden is
uitgegaan van:
o

een benodigde ruimte van ca. 5-6 meter per geparkeerd voertuig

o

niet parkeren ter plaatse van in- en uitrit constructies

o

niet parkeren binnen 5 meter van een kruising

o

niet parkeren ter plaatse van een parkeerverbod (parkeerverbod zone, woonerf of gele
strepen)

o

verder is er bij parkeren op de rijbaan rekening gehouden of het wenselijk is of er op
een bepaalde plaats geparkeerd wordt. Bijvoorbeeld wanneer dit hinder voor het
(vracht)verkeer oplevert



gehandicaptenparkeerplaatsen



laad- en losplaatsen



parkeervakken gereserveerd voor het opladen van elektrische auto’s



overige parkeerplaatsen
o

gereserveerde plaatsen voor een bepaalde doelgroep (taxi, deelauto’s, arts, etc.)

De parkeercapaciteit op eigen terrein is in dit onderzoek niet in beeld gebracht.
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2.4

Parkeerdruk

De parkeerdrukmeting is op de aangegeven onderzoeksmomenten uitgevoerd. Per sectie is het
aantal geparkeerde voertuigen in kaart gebracht (met uitsplitsing naar type parkeerplaats). Door
deze aantallen te delen door de parkeercapaciteit ontstaat op sectieniveau een overzicht van de
parkeerdruk. De parkeerdruk is alleen gemeten voor de geparkeerde voertuigen op de openbare
weg.
De bezetting van de parkeerplaatsen wordt ingedeeld in de volgende mogelijkheden:


parkeervakken



parkeren op de rijbaan



parkeren op gehandicaptenparkeerplaatsen



overige parkeerplaatsen



parkeerplaatsen bezet door objecten



fout parkeren (volgens Wegenverkeerswet 1994)

Onder fout parkeren wordt verstaan het parkeren op het trottoir of andere plaatsen waar een
parkeerverbod geldt.
De resultaten van de parkeerdrukmetingen zijn in hoofdstuk 3.2 van deze rapportage opgenomen.

2.5

Restcapaciteit

Naast de parkeerdruk is per sectie de restcapaciteit in beeld gebracht. De absolute restcapaciteit
van een gebied of sectie is het aantal parkeerplaatsen dat tijdens een meetmoment nog beschikbaar
is. Bij de berekening van de restcapaciteit is uitgegaan van een gewenst maximum bezetting van
85% op de openbare weg. Zoekverkeer en eventuele groei in de toekomst kan hiermee worden
opgevangen.

2.6

Onderzoeksomstandigheden

In deze paragraaf zijn de weersomstandigheden en bijzonderheden op de onderzoeksdagen
weergegeven.
Weersomstandigheden
De weersomstandigheden op de onderzoeksdagen staan weergegeven in tabel 2.3. De gegevens
zijn afkomstig van het KNMI weerstation De Bilt. De gegevens geven een beeld of de
weersomstandigheden normaal zijn voor de periode van het jaar. Weersomstandigheden die niet
normaal zijn voor de periode van het jaar kunnen effect hebben op het verkeersgedrag.
Tabel 2.3:

Weersomstandigheden (KNMI, meetlocatie De Bilt)

Datum

donderdag 12 dec 2019
zaterdag 11 jan 2020

Max. Temperatuur

Rel. zonneschijnduur

Neerslag

Gemeten Normaal

Gemeten

Hoeveel.

5.8 oC
o

7.4 C

6.0 oC
o

5.9 C

Normaal

Wind
Duur

Gem.

Max.

79%

19%

1.9 mm

2.0 uur

3 Bft

5 Bft

22%

25%

0.0 mm

0.0 uur

3 Bft

4 Bft

Op basis van de weeromstandigheden kan worden geconcludeerd dat het weer normaal is voor de
tijd van het jaar.
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Bijzonderheden


Tijdens het onderzoek is geconstateerd dat er veel op de rijbaan wordt geparkeerd in het
onderzoeksgebied. Omdat, met uitzondering van sectie 5, het gehele gebied een woonerf
betreft, mag enkel in de parkeervakken worden geparkeerd. De voertuigen die op de rijbaan
of elders geparkeerd staan, zijn daarom geteld als ‘fout geparkeerd’.



Behalve rijbaan parkeren is in sectie 7 sprake van een aantal garageboxen waar voor wordt
geparkeerd. Normaalgesproken zijn dit enkel bewoners. Omdat het hier wel gaat om
openbaar terrein, is hier volgens de officiële normen sprake van fout parkeren. Deze groep
parkeerders is in het registreren van de parkeerdruk meegenomen als een aparte categorie.
Op deze manier heeft de gemeente een goed inzicht in het aantal voertuigen wat hieronder
valt.



In eerste instantie betroffen de onderzoeksdagen donderdag 12 en zaterdag 14 december
2019. In verband met een kerstmarkt op zaterdag 14 december zijn de telresultaten van
die dag niet als representatief beschouwd, waarna is besloten deze zaterdag te vervangen
door 11 januari 2020.



Tijdens de inventarisatie van het onderzoeksgebied bleek dat er enkel sprake is van
algemene parkeervakken en geen parkeren voor een bepaalde doelgroep. Daarom zijn in
de tabellen voor de parkeerdruk slechts drie categorieën opgenomen (zie ook bovenstaande
bijzonderheden):
o

parkeren in vakken

o

parkeren voor garageboxen

o

fout parkeren.
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3

Resultaten

In dit hoofdstuk staan de resultaten van het parkeeronderzoek. Hier wordt ingegaan op de
parkeercapaciteit, parkeerdruk en de restcapaciteit.

3.1

Parkeercapaciteit

In tabel 3.1 staat de parkeercapaciteit van het onderzoeksgebied weergegeven. Binnen het
onderzoeksgebied zijn 71 parkeervakken aanwezig. Omdat vrijwel het gehele onderzoeksgebied een
woonerf betreft mag enkel in vakken worden geparkeerd. Daarnaast zijn geen parkeerplaatsen voor
gehandicapten, elektrische voertuigen of overige doelgroepen aanwezig.
Tabel 3.1:

Parkeercapaciteit (openbare ruimte)

Parkeervakken

Rijbaan/strook

Gehandicapten

Laden &
lossen

Gereserveerd

Elektrisch
laden

Totaal

71

0

0

0

0

0

71

De parkeercapaciteit op straat-sectieniveau is weergegeven in onderstaande figuur. Ook is deze in
de tabel van bijlage 2 weergegeven.

Figuur 3.2:

Onderzoeksgebied met capaciteit per sectie
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3.2

Parkeerdruk

Op basis van het aantal geregistreerde voertuigen is de bezettingsgraad per onderzoeksmoment
bepaald. De parkeerdruk binnen het onderzoeksgebied voor de verschillende meetmomenten staat
in tabel 3.3. De bezetting op straat-sectieniveau per onderzoeksdag is terug te vinden in de tabellen
van bijlage 3.
Tabel 3.3:

Parkeerdruk Westbroek
donderdag 12 december 2019

tijd

bezetting
(abs.)

bezetting (%)

zaterdag 11 januari 2020
bezetting
(abs.)

bezetting (%)

10 uur

27

38%

39

55%

12 uur

24

34%

39

55%

14 uur

24

34%

39

55%

16 uur

29

41%

51

72%

18 uur

43

61%

61

86%

20 uur

48

68%

60

85%

23 uur

54

76%

69

97%

De bezettingsgraad binnen het onderzoeksgebied varieert op donderdag tussen de 34% en de 76%
en op zaterdag tussen de 55% en 97%. De hoogste bezetting is geregistreerd tijdens het
onderzoeksmoment van 23:00 uur op zaterdag 11 januari. Op dit moment zijn 69 geparkeerde
voertuigen gemeten. Duidelijk is te zien dat de bezetting in de avond hoger is dan overdag, wat
normaal gesproken duidt op bewoners die overdag werken. Op zaterdag ligt de bezetting hoger dan
op de donderdag.
Naast het parkeren in vakken zijn de nodige foutparkeerders geteld. Dit was voornamelijk het geval
in de secties 2 en 7. Het betreft hier voornamelijk parkeren op de rijbaan op plekken waar geen
markering is aangebracht. Verder zijn er in sectie 7 parkeervakken waar men twee auto’s achter
elkaar parkeert, waardoor één auto buiten het vak staat. Ook bevinden zich in deze sectie de
garageboxen waar voor wordt geparkeerd. Deze parkeerders zijn als fout parkeren geregistreerd in
een aparte kolom in de verwerkingstabel in bijlage 3.
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Figuur 3.4 en 3.5:

3.3

Parkeren voor de garageboxen en langs de rijbaan in sectie 7, Schutmeesterweg.

Restcapaciteit

Op basis van de maximaal toelaatbare bezetting en de maximaal aanwezige bezetting kan de
restcapaciteit van de openbare parkeerplaatsen worden berekend. De restcapaciteit in het
onderzoeksgebied voor de maatgevende onderzoeksmomenten staat weergegeven in tabel 3.5.
Hiervoor wordt per dag het drukste moment gebruikt. Hierin is het aantal aanwezige beschikbare
parkeerplaatsen op basis van 100% parkeerbezetting weergegeven en het aantal beschikbare
parkeerplaatsen bij een maximale parkeerbezetting van 85% van de aanwezige parkeercapaciteit.
Tabel 3.6:

Restcapaciteit Westbroek
donderdag 12 december 2019

tijd

zaterdag 11 januari 2020

restcapaciteit

restcapaciteit

restcapaciteit

restcapaciteit

(100%)

(85%)

(100%)

(85%)

10 uur

44

33

32

21

12 uur

47

36

32

21

14 uur

47

36

32

21

16 uur

42

31

20

9

18 uur

28

17

10

-1

20 uur

23

12

11

0

23 uur

17

6

2

-9

In Westbroek ligt het maatgevende (drukste) moment van het gehele onderzoek op de
zaterdagavond om 23:00 uur. Op dit moment is er in het onderzoeksgebied een overschot van 2
parkeerplekken. Wanneer rekening wordt gehouden met een maximaal gewenste bezetting van 85%
is er op dit moment een tekort van 9 parkeerplekken. Tijdens de andere onderzoeksmomenten kan
de gewenste restcapaciteit in het gebied oplopen tot maximaal 36 parkeerplaatsen. Dit is het geval
op donderdag 12 december om 12:00 uur en 14:00 uur. Van de maatgevende momenten per dag
zijn visualisaties gemaakt voor de parkeerdruk. Deze zijn weergegeven in bijlage 4.
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Wanneer op sectie-niveau naar de restcapaciteit wordt gekeken ontstaat er een gedetailleerder
beeld van de parkeersituatie. De nieuwbouw vindt plaats aan de Holsblokkenweg met bijbehorende
inrichting, namelijk de parkeerkoffer en groene ruimte. Dit parkeeronderzoek laat zien dat in de
secties die hieronder vallen voldoende restcapaciteit beschikbaar is. Vooral de secties 3 en 4 kennen
op het maatgevende moment nog veel restcapaciteit met respectievelijk 8 en 7 beschikbare
parkeerplaatsen. De Schutmeesterweg daarentegen kent op het maatgevende moment vrijwel geen
restcapaciteit. De gezamenlijke restcapaciteit van de secties 6, 7, 8, 9 en 10 is een tekort van 9
parkeerplaatsen.
Van de drukke secties in het onderzoeksgebied is sectie 7 het meest opvallend. In deze sectie is
sprake van veel foutparkeerders die langs de rijbaan parkeren. Ook zijn hier parkeerders die voor
de garageboxen parkeren. Deze zijn als fout parkeren geregistreerd. Wanneer de garageboxen wel
als capaciteit worden meegenomen (1 garagebox=1 parkeerplaats), verandert de restcapaciteit in
het onderzoeksgebied. Op het maatgevende moment van 23:00 uur is er dan sprake van een
overschot van 9 parkeerplaatsen in het hele onderzoeksgebied uitgaande van een absolute
restcapaciteit (100%) en is er bij een 85%-acceptabele restcapaciteit een tekort van 3
parkeerplaatsen. Het meetellen van de garageboxen als capaciteit heeft uiteraard de meeste invloed
op sectie 7 zelf. In deze situatie is hier op alle momenten sprake van voldoende parkeerplaatsen
met uitzondering van het meetmoment van 23:00 uur. Om 18:00 en 20:00 is sprake van een
absolute restcapaciteit (100%) van 2 plekken en de 85%-acceptabele restcapaciteit is 0. Om 23:00
uur is dit een tekort van 2 parkeerplaatsen bij 100%-restcapaciteit en een tekort van 4 bij een 85% acceptabele restcapaciteit.
Hierbij kan nog een verdere nuance worden aangebracht, namelijk dat in dit betreffende
onderzoeksgebied in een dorpse omgeving als Westbroek een acceptabele restcapaciteit van 85%
voor de nacht niet strikt als richtlijn hoeft te worden aangehouden. Uitgaande van de huidige situatie
is de kans dat er nog sprake is van extra parkeerders en als gevolg daarvan zoekverkeer erg klein.
Wanneer er sprake is van beschikbare parkeerplaatsen bij een absolute restcapaciteit van 100% is
dit in principe voldoende.

11

4

Beantwoording onderzoeksvragen

In dit hoofdstuk worden de onderzoeksvragen behandeld. Dit wordt gedaan aan de hand van de
onderzoeksresultaten beschreven in hoofdstuk 3. De onderzoeksvragen zijn:
1.

Wat is de benodigde parkeercapaciteit als gevolg van de realisatie van 5 woningen aan de
Holsblokkenweg?

2.

Welke parkeeroplossingen zijn er tijdens de bouwfase?

Deze twee vragen worden achtereenvolgens beantwoord.

4.1

Benodigde parkeercapaciteit nieuwbouw

Nu duidelijk is wat de restcapaciteit betreft op het maatgevende moment in het onderzoeksgebied
in Westbroek, kan ook de benodigde parkeercapaciteit als gevolg van de nieuwbouw worden
bepaald. Er worden vijf woningen gerealiseerd op het bouwkavel aan de Holsblokkenweg. Op deze
locatie bevinden zich nu zeven parkeerplaatsen die zullen verdwijnen. Hiervoor in de plaats komen
14 nieuwe parkeerplaatsen. Het aantal parkeerplaatsen neemt dus toe met 14-7=7 parkeerplaatsen.
De huidige restcapaciteit bedraagt op het drukste moment in dit onderzoek een tekort van 9
parkeerplaatsen, uitgaande van een acceptabele restcapaciteit van 85%. Hierbij moet dan ook nog
de parkeervraag van de nieuwe woningen worden gerekend. De woningen hebben geen
parkeergelegenheid op eigen terrein. De theoretische parkeervraag is bepaald aan de hand van het
bestemmingsplan Holsblokkenweg, het Gemeentelijk Vervoersplan De Bilt en de CROW-normen. Per
woning betreft de vraag 2 parkeerplekken. Hierbij wordt uitgegaan van een woning uit het
middensegment, weinig stedelijk gelegen, in de kern van een dorp. Er is in de nieuwe situatie dus
sprake van een toegenomen vraag van 10 parkeerplekken.
Kijkend naar het hele onderzoeksgebied maakt dit samen met de restcapaciteit een vraag van 19
parkeerplekken. De benodigde parkeercapaciteit als gevolg van de nieuwbouw en als gevolg van het
huidige tekort betreft hierdoor 12 parkeerplekken.
Wanneer enkel wordt gekeken naar de secties behorend bij de Holsblokkenweg, waar de nieuwbouw
plaatsvindt, is het beeld heel anders. De secties 1, 2, 3 en 4 hebben gezamenlijk een acceptabele
restcapaciteit van 10 parkeerplekken. Samen met de zeven extra parkeerplaatsen als gevolg van
de nieuwe parkeerkoffer is dan sprake van een restcapaciteit van 17 plaatsen. Dit is ruim voldoende
om de toegenomen vraag van 10 plekken op te vangen.

4.2

Parkeeroplossingen tijdens bouwfase

Naast het bepalen van de parkeercapaciteit dient ook te worden nagedacht over tijdelijke
parkeeroplossingen tijdens de bouwfase. Tijdens de uitvoering van het parkeeronderzoek viel op dat
er in de secties 1, 3 en 4 aan de Holsblokkenweg tijdens alle meetmomenten sprake is van een hoge
restcapaciteit. Dit terwijl de parkeergelegenheden aan de Schutmeesterweg vanaf 18:00 uur (bijna)
volledig bezet zijn. Sectie 7 is hierbij het beste voorbeeld. De bezettingsgraad loopt hier op tot
maximaal 213%. Dit wordt voornamelijk verklaard door het parkeren voor garageboxen, wat in dit
onderzoek niet is meegeteld als capaciteit, en daarnaast fout parkeren.
De nieuwbouw vindt plaats aan de Holsblokkenweg. Tijdens de bouwfase kan een deel van het
capaciteitsverlies in sectie 4 worden opgevangen door te parkeren in sectie 3. Zelfs op het
maatgevende moment van zaterdag 11 januari, het drukste moment van het gehele onderzoek, zijn
in deze sectie twaalf parkeerplekken beschikbaar. Dit is in principe voldoende om de zeven plekken
die in de bouwfase verdwijnen op te vangen.
12

Figuur 4.1:

Sectie 3 kent tijdens alle meetmomenten een lage bezetting.

Een andere mogelijkheid is om te onderzoeken of in sectie 5 tijdelijke parkeervoorzieningen kunnen
worden gerealiseerd. Hier bevindt zich een oude inrit die inmiddels is geblokkeerd met een hek (zie
figuur 4.2). De hier vrijgekomen ruimte in combinatie met de vrije berm kan wellicht gebruikt
worden om tijdelijk te parkeren. Ook nu al wordt in deze sectie regelmatig fout geparkeerd getuige
de vijf foutparkeerders die hier zaterdag 11 januari om 23:00 zijn geteld. Gezien de hoge
bezettingsgraad in de Schutmeesterweg is het echter de vraag of deze parkeergelegenheden
gebruikt zullen worden door parkeerders afkomstig van de Holsblokkenweg. Meer voor de hand ligt
dat parkeerders uit sectie 6 en 7 hier gebruik van zullen maken.

Figuur 4.2:

De betreffende uitrit en berm in sectie 5. Hier kunnen mogelijk
tijdelijke parkeervoorzieningen worden gerealiseerd.

Andere mogelijkheden om een tijdelijke parkeeroplossing te bieden zijn extra parkeerplekken
aanleggen op de locatie waar nu drie parkeerplekken zijn gelegen naast het voetbalveldje of het
tijdelijk toestaan van langsparkeren gedurende de bouwfase. Dit laatste kan worden gerealiseerd
door in sectie 2 enkele gemarkeerde vakken aan te brengen op plekken waar nu al vaak wordt fout
geparkeerd (zie figuur 4.3).
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Figuur 4.3:

De afdrukken laten zien dat in sectie 2 regelmatig sprake is van foutparkeerders.
Hier kunnen mogelijk vakken worden aangebracht.

Concluderend kan worden gesteld dat er mogelijkheden zijn voor tijdelijke parkeeroplossingen
tijdens de bouwfase. Het parkeeronderzoek laat echter zien dat parkeerproblemen zich voornamelijk
voordoen in de Schutmeesterweg, terwijl in de Holsblokkenweg sprake is van voldoende
restcapaciteit. Een belangrijk aandachtspunt is dan ook om naast het nieuwbouwproject aandacht
te besteden aan het oplossen van de problematiek die speelt aan de Schutmeesterweg.
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Bijlagen

Bijlage 1


B1.1

Sectie-indeling

Visualisatie sectie-indeling

Bijlage 2

Tabel parkeercapaciteit

(Ook beschikbaar in digitale bijlagen)



B2.1

Tabel parkeercapaciteit

Tabel Parkeercapaciteit
Project Parkeeronderzoek Westbroek
Parkeercapaciteit
Sectie

Straat

Parkeervakken

Langs de
rijbaan

Gehandicapten

Laden en
lossen

Oplaadplaats

Overig
doelgroep

10

0

0

0

0

0

Totaal

1

Holsblokkenweg

2

Holsblokkenweg

4

0

0

0

0

0

4

3

Holsblokkenweg

12

0

0

0

0

0

12

4

Holsblokkenweg

10

0

0

0

0

0

10

5

Wolkammerweg

0

0

0

0

0

0

0

6

Schutmeesterweg

12

0

0

0

0

0

12

7

Schutmeesterweg

8

0

0

0

0

0

8

8

Schutmeesterweg

4

0

0

0

0

0

4

9

Schutmeesterweg

8

0

0

0

0

0

8

10

Schutmeesterweg

3

0

0

0

0

0

3

71

0

0

0

0

0

71

Totaal
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Bijlage 3

Tabellen parkeerdruk

(Alleen beschikbaar in digitale bijlagen)



B3.1

Tabel parkeerdruk 12 december 2019



B3.2

Tabel parkeerdruk 11 januari 2020

Bijlage 4

Visualisaties bezettingsgraad



B4.1

Visualisatie bezettingsgraad 12 december 2019 23:00 uur



B4.2

Visualisatie bezettingsgraad 11 januari 2020 23:00 uur

