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	Next	Urban	Mobility	
	
De	stad	van	vandaag	zit	barstensvol	potentie.	Next	Urban	Mobility	benadert	slimme	mobiliteit	vanuit	de	
eindgebruiker.	Innovaties	zijn	pas	innovatief	als	ze	worden	gebruikt.	Met	andere	woorden:	slimme	
technologie	alleen	is	onvoldoende	voor	een	optimale	reis	van	A	naar	B.Next	Urban	Mobility	is	een	start-up	
met	meer	dan	40	jaar	ervaring.	Wij	ontwerpen	en	implementeren	mobiliteitshubs	voor	de	stad	van	morgen.		
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1.	Het	vertrek	

1.1	De	opdracht	van	de	Gemeente	Amersfoort	heeft	als	primaire	doel	het	verbeteren	van	de	
ruimtelijke	kwaliteit	van	De	Hoef	West.	De	Hoef	moet	transformeren	naar	een	nieuwe	en	
aantrekkelijke	stadswijk	waar	gewoond,	gewerkt	en	geleerd	wordt.	Om	dit	te	bewerkstelligen	zal	
de	auto	een	minder	dominante	plek	moeten	innemen;	zowel	in	het	huidige	aanbod	(en	
ruimtebeslag)	van	parkeerplaatsen	als	in	het	huidige	wegen	netwerk.	

De	randvoorwaarden	die	meegegeven	zijn	in	onze	opdracht	zijn	zowel	inhoudelijk	als	procesmatig	
van	karakter.	De	Hoef	moet	bereikbaar	blijven	voor	verschillende	modaliteiten	en	verschillende	
doelgroepen.	In	feite	betekent	dit	dat	verschillende	doelgroepen	eenvoudig	mobiliteit	op	maat	
moeten	kunnen	kiezen	en	organiseren.	De	mobiliteitsoplossing	die	uitgevraagd	werd,	diende	
zowel	parkeer-oplossingen	als	maatschappelijke	doelen	te	omvatten	zoals	luchtkwaliteit,	
gezondheid	en	reductie	van	CO2-emissies.	

Tot	slot	diende	de	mobiliteitsoplossing	technisch	haalbaar	te	zijn	en	bij	voorkeur	gebaseerd	te	zijn	
op	bestaande	concepten.	Schaalbaarheid,	financierbaarheid	en	een	level-playing-field	zijn	ook	
uitgangspunten	die	meegegeven	zijn.	Vanzelfsprekend	moest	de	mobiliteitsoplossing	gedragen	
zijn	door	de	stakeholders	op	De	Hoef	om	de	kans	van	slagen	en	adaptie	door	gebruikers	te	
waarborgen.	

1.2	Onze	mobiliteitsoplossing	uit	ons	oorspronkelijke	voorstel	was	in	feite	geen	
mobiliteitsoplossing	op	zichzelf	maar	een	proces	om	tot	een	mobiliteitsoplossing	te	komen.	Met	
twee	Living	Labs	wilden	wij	de	realiteit	van	de	dagelijkse	gebruikers	vangen	in	een	experimenteer-
situatie	waardoor	wij	veel	beter	inzicht	kregen	in	behoeftes,	locatie	en	context	van	De	Hoef	en	
haar	gebruikers.	

Living	Lab	1	had	als	doel	om	de	nieuwe	bewoners	vanaf	dag	1	een	nieuw	mobiliteitsconcept	aan	
te	bieden	waarbij	deelauto’s	en	deelfietsen	centraal	stonden.	Hiermee	beoogden	wij	zowel	de	
parkeerdruk	te	reduceren	als	een	proof-of-concept	te	realiseren	waar	andere	stakeholders	op	De	
Hoef	door	geïnspireerd	raakten.	

Living	Lab	2	had	als	doel	om	de	huidige	gebruikers,	forensen	en	studenten	op	een	andere	manier	
naar	en	op	De	Hoef	te	laten	reizen.	Door	middel	van	dezelfde	vloot	deelauto’s	en	deelfietsen	
wilden	wij	forensen	faciliteren	in	een	modalshift	van	de	privé-auto	naar	collectief	vervoer	(OV)	
en/of	gedeeld	vervoer.		
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1.3	Onze	aanpak	was	om	met	de	betrokken	stakeholders	gezamenlijk	de	Living	Labs	vorm	te	geven.	
Voor	een	Living	Lab	hadden	wij	eindgebruikers	nodig	(nieuwe	bewoners	en	forensen)	en	een	fysieke	
locatie	die	in	eigendom	was	van	een	innovatieve	belegger	of	eigenaar	die	de	Living	Lab	wilde	
realiseren.		

Tegelijkertijd	integreerden	wij	de	meest	recente	mobiliteits-oplossingen	en	ontwikkelkaders	in	
onze	plannen.	Denk	hierbij	aan	de	veranderende	dimensionering	van	fietsenstallingen,	smart-city	
technologieën	en	nieuwe	mobiliteitsaanbieders	die	inspringen	op	de	toenemende	druk	op	
kwalitatieve	buitenruimte	in	verdichte	stedelijke	omgevingen.	

Wij	hebben	vele	tientallen	gesprekken	gevoerd	met	eigenaren,	bedrijven,	forensen,	ontwikkelaars	
(met	en	zonder	positie),	scholen	en	studenten.	In	totaal	zijn	er	ca.	25	gesprekken	geweest	buiten	
de	gezamenlijke	bijeenkomsten	met	alle	betrokken	partijen.	Tevens	hebben	wij	uitgebreid	
gesproken	met	de	andere	betrokken	consultants	en	dan	vooral	Karres+Brands	vanwege	de	
overlap	van	mobiliteit	en	ruimtelijke	ordening.	

Op	basis	van	deze	gesprekken,	de	gezamenlijke	meetings,	de	ruimtelijke	visie	van	Karres+Brands	
en	de	terugkoppeling	van	de	Raad	op	onze	plannen,	hebben	wij	de	focus	van	onze	opdracht	
verschoven	naar	het	vinden	van	een	consensus	over	de	wijze	waarop	parkeren	en	mobiliteit	eruit	
kan	gaan	zien.		

Parkeren	is	een	complexe	wereld	waarin	vaak	nieuwe	technieken,	menselijk	gedrag	en	fysieke	
beperkingen	een	suboptimale	puzzel	vormen	voor	alle	partijen.	Daarom	verdienen	enkele	
aspecten	van	dit	advies	zoals	locaties	van	parkeergarages	of	dimensionering	van	
ontsluitingswegen	een	meer	gedetailleerde	uitwerking	dan	dat	wij	hier	nu	geven.	Ons	advies	is	
dan	ook	om,	indien	de	stakeholders	dit	wensen,	een	verkeersbureau	te	laten	beoordelen	welke	
locaties	voor	de	juiste	doelgroepen	het	beste	ontwikkeld	kunnen	worden.	
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2.	De	reis	

2.1	Inventarisatie	van	de	behoefte	van	gebruikers	is	altijd	ons	uitgangspunt	voor	het	ontwikkelen	
van	een	nieuwe	mobiliteitsconcept.	Het	bijzondere	aan	het	project	is	dat	er	nog	amper	nieuwe	
bewoners	zijn	op	De	Hoef.	Helaas	zijn	deze	ook	nog	niet	in	kaart	gebracht	in	de	vorm	van	
persona’s	of	andere	profielmethodes.	Daarom	hebben	wij	ervoor	gekozen	om	in		deze	fase	te	
richten	op	huidige	gebruikers	en	om	de	gewenste	ruimtelijke	kwaliteitsverbetering	
parkeerplaatsen	anders	te	organiseren.		

Huidige	gebruikers	laten	zich	typeren	als	forensen	die	dagelijks	naar	De	Hoef	reizen	met	de	auto	
of	trein;	fietsgebruik	is	verhoudingsgewijs	minimaal	op	basis	van	feedback	van	forensen.	Op	basis	
van	de	gesprekken	met	betrokken	bedrijven	en	forensen	zijn	er	een	aantal	inzichten:	

- Parkeren	is	problematisch	
Forensen	besteden	(te)	veel	tijd	naar	het	zoeken	van	een	parkeerplaats.	Zeker	als	mensen	
na	9:00u	een	plek	willen,	moeten	zij	zoeken	naar	een	plek	langs	de	weg	of	illegaal	op	
andere	terreinen	parkeren.	

- Werkgevers	zien	de	bereikbaarheid	met	de	auto	als	een	USP	dat	niet	opgegeven	moet	
worden	ten	bate	van	woningen	en/of	groen.	De	ontsluiting	naar	de	A1	en	A28	wordt	echt	
gezien	als	de	belangrijkste	reden	om	op	De	Hoef	gevestigd	te	zijn.		

- Voor	zowel	forensen	als	werkgevers	is	de	nabijheid	van	het	OV-station	een	pré	maar	geen	
USP.	De	meeste	bedrijven	organiseren	hun	mobiliteitsbeleid	nog	rondom	de	auto,	
ondanks	de	toenemende	parkeerproblematiek.	

- Er	is	een	segmentatie	mogelijk	tussen	bedrijven	met	kantoor-gebonden	functies	waarbij	
medewerkers	vooral	op	kantoor	zijn	en	bedrijven	die	een	hoge	mate	van	flexibiliteit	
vragen	van	hun	collega’s.	Parkeren	wordt	bij	deze	laatste	groep	bedrijven	als	
problematischer	ervaren	dan	bij	bedrijven	met	voornamelijk	kantoor-gebonden	functies.	
Een	buitendienst-medewerker	moet	snel	een	parkeerplek	kunnen	hebben	nabij	kantoor	
terwijl	kantoor-gebonden	medewerkers	het	zelf	moeten	oplossen.		

- Veel	van	de	werkgevers	die	wij	hebben	gesproken,	staan	open	om	te	kijken	hoe	mobiliteit	
anders	georganiseerd	kan	worden	maar	geven	ook	aan	dat	de	parkeercapaciteit	niet	
beperkt	mag	worden.	Zij	zien	een	mobiliteitsconcept	vooral	als	manier	om	hun	
medewerkers	te	verleiden	anders	te	reizen	om	de	parkeerdruk	te	reduceren.	De	
parkeercapaciteit	mag	echter	niet	worden	verminderd.	

Toekomstige	gebruikers	zijn	nog	nauwelijks	gevestigd	op	De	Hoef.	Juist	vanwege	de	opgave	
om	te	verdichten	en	de	ruimtelijke	kwaliteit	te	laten	toenemen,	zal	de	propositie	van	De	Hoef	
specifiek	woningzoekenden	moeten	gaan	aantrekken	die	in	een	verdichte	stadswijk	met	
slimme	gedeelde	mobiliteit	willen	wonen.	Het	mobiliteitsconcept	en	slim	parkeren	worden	zo	
USP´s	De	Hoef	voor	zowel	bewoners	als	forensen.	
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	2.2	Het	potentieel	van	De	Hoef	voor	een	multimodale	verdichte	stadswijk	is	groot.	Zowel	voor	
fiets,	auto	als	het	OV	scoort	De	Hoef	hoog	op	de	Nationale	Bereikbaarheidskaart	van	Goudappel	
Coffeng:	

	

	

Tevens	blijkt	uit	de	analyse	van	Karres+Brands	dat	De	Hoef	veel	potentieel	heeft	voor	verdichting,	
groen	en	ruimtelijke	kwaliteit	wanneer	er	dappere	keuzes	gemaakt	worden	rond	parkeren,	OV	en	
dimensionering	van	wegen.	

De	Hoef	voldoet	zodoende	aan	diverse	voorwaarden	voor	een	transformatie	naar	een	
multimodaal-gebied	waar	alle	vervoersvormen	optimaal	gebruikt	kunnen	worden	zodat	er	meer	
evenwicht	ontstaat	in	ruimtebeslag,	parkeercapaciteit	en	het	streven	naar	groene	stadswijk.	

2.3	De	context	veranderde	tijdens	onze	opdracht.	Zo	kwam	in	het	nieuws	dat	de	relatief	hoge	
parkeernorm	voor	sociale	woningbouw	ten	koste	gaat	van	de	hoeveelheid	woningen	die	gebouwd	
kunnen	worden	terwijl	deze	parkeerplekken	vaak	niet	benut	worden.	Ook	ontstond	er	discussie	
over	ontwikkeling	van	te	dure	woonconcepten	die	niet	meer	betaalbaar	waren	voor	de	beoogde	
doelgroep	en	discussie	over	de	vraag	of	een	commercieel	deelsysteem	wel	ten	koste	mag	gaan	
van	de	openbare	ruimte.	In	al	deze	gevallen	was	parkeren,	autobezit	of	een	deelsysteem	
aanleiding	voor	een	discussie.		

2.4	Parkeeranalyse	deGroot	Volker	geeft	helder	inzicht	in	de	parkeerdruk	op	DeHoef	West.	Vooral	
de	beperkte	mogelijkheden	die	er	zijn	om	op	eigen	perceel	te	verdichten	én	te	voorzien	in	
voldoende	parkeergelegenheid,	gaf	de	doorslag	om	binnen	de	opdracht	in	te	zetten	op	een	slim	
parkeerconcept.	

Uit	de	parkeeranalyse	lijkt	in	eerste	instantie	alsof	de	Hoef	West	geen	parkeerprobleem	heeft.	
Bezettingraad	is	gemiddeld	55%.	Echter,	wanneer	de	cijfers	gecorrigeerd	worden	voor	gebouwen	
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die	leegstaan	(dus	geen	gebruiker	en	parkeerbehoefte	hebben),	de	percelen	waarvan	verwacht	
wordt	dat	deze	herontwikkeld	gaan	worden	met	verlies	aan	parkeerplaatsen,	ontstaat	er	een	heel	
ander	beeld.	Een	beeld	dat	verklaart	waarom	de	openbare	parkeerplaatsen	wel	bijna	90%	
bezetting	hebben.	

Veel	parkeerterreinen	zijn	danwel	niet	toegankelijk	vanwege	leegstand	danwel	verhuurt	aan	
andere	gebruikers.	Indien	men	deze	percelen	aftrekt	van	het	parkeeraanbod	maar	de	gemeten	
parkeerbehoefte	verplaatst	naar	andere	parkeerplaatsen,	stijgt	het	dekkingspercentage	naar	
>75%.	Deze	hoge	bezettingsgraad	en	de	verwachte	mix	van	gebruikers	zorgt	ervoor	dat	een	
parkeerconcept	een	randvoorwaarde	is	om	te	kunnen	verdichten.		
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3.	De	tussenstop	

Medio	mei	waren	er	drie	bijeenkomsten	die	bepalend	waren	voor	onze	keuze	om	de	route	van	
ons	voorstel	aan	te	passen.	Het	afwijken	van	het	plan	om	twee	Living	Labs	te	realiseren	was	nodig	
om	binnen	de	tijd	en	budget	tot	een	onderbouwd	en	gedragen	mobiliteitsconcept	te	komen	voor	
de	gemeente	Amersfoort	en	de	betrokken	stakeholders	op	De	Hoef.	

Wij	hebben	naar	aanleiding	van	de	drie	bijeenkomsten	opnieuw	gekeken	naar	het	centrale	doel	
van	de	opdracht	zoals	beschreven	in	paragraaf	1.1	en	bijlage	1.	Met	dit	doel	voor	ogen	hebben	wij	
de	input	van	de	drie	bijeenkomsten	gebruikt	om	tot	dit	advies	te	komen	waarin	wij	ons	primair	
richtten	op	een	gebied-specifiek	parkeerconcept.	Dit	parkeerconcept	is	in	feite	een	
randvoorwaarde	voor	de	introductie	van	een	breder	en	slimmer	mobiliteitsconcept.	Dit	advies	
wordt	breed	gedragen	door	alle	stakeholders.	Tegelijkertijd	creëren	we	hiermee	een	ideale	
context	om	met	betrokken	eigenaren	en	ontwikkelaars	een	mobiliteitsconcept	te	realiseren.	Dus	
geen	Living	Labs	om	snel	een	mobiliteitsconcept	te	testen	maar	juist	eerst	de	randvoorwaarden	
creëren	om	met	schaal	te	kunnen	starten.	

3.1	De	fase	van	transformatie	is	bij	het	begin	van	het	project	zeer	bepalend	geweest	voor	onze	
aanpak	om	tot	een	plan	te	komen	voor	de	Living	Labs.	De	structuurvisie	en	onze	eigen	observaties	
vormden	ons	vertrekpunt	om	partners	te	zoeken	voor	de	Living	Labs.	In	de	structuurvisie	worden	
enkele	denkrichtingen	geschetst	over	de	wijze	waarop	mobiliteit,	parkeren	en	fietsen	tot	een	
samenhangend	systeem	gebracht	kan	worden	om	meer	ruimte	voor	verdichting	te	creëren.	
Hierdoor	ontstond	bij	ons	de	indruk	dat	dit	een	gedeelde	visie	was	waarop	wij	konden	bouwen.	

Met	name	op	de	stakeholdersmeeting	van	16	mei	werd	ons	echter	duidelijk	dat	de	eigenaren,	de	
Gemeente	en	de	gebruikers	nog	zoekende	zijn	naar	de	wijze	waarop	De	Hoef	getransformeerd	
kan	worden	en	welke	plek	mobiliteit	kan	innemen	in	deze	transformatie.	Er	bestaan	nog	
verschillende	visies	over	de	vraag	of	en	in	welke	vorm	mobiliteit	zal	gaan	veranderen,	of	deze	
verandering	autonoom	zal	plaatsvinden	en	de	vraag	of	daar	nu	al	keuzes	in	gemaakt	moeten	
worden.	Tevens	zijn	er	verschillende	opvattingen	over	de	vraag	of	De	Hoef	wel	autoluw	moet	
worden	en	of	dit	zaak	is	voor	de	nieuwe	of	de	huidige	bewoners	en	gebruikers.		

Kortom,	om	consensus	te	krijgen	welke	vormen	van	mobiliteit	passen	bij	de	nieuwe	stadswijk,	was	
meer	tijd	en	dialoog	nodig	dan	vooraf	ingeschat.	
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3.2	Uitkomst	Peiling	Gemeenteraad	16	mei	is	als	volgt	samengevat	op	de	website	hethoefpunt.nl:	

Raadsleden willen vooralsnog de parkeernorm niet verlagen in (deelgebieden van) 
De Hoef. Hiervoor moet eerst duidelijk worden dat hiermee geen toekomstig 
probleem wordt gecreëerd en dat dit niet ten koste gaat van de kwaliteit en snelheid 
van de transformatie. Wel pleiten raadsleden voor alternatieve oplossingen om het 
aantal (zichtbare) parkeerplekken te beperken.	

Hieruit	blijkt	dat	voor	raadsleden	nieuwe	mobiliteitsconcepten	nog	onvoldoende	bewezen	zijn	om	
zomaar	de	parkeernorm	te	verlagen.	De	parkeernorm	is	in	feite	het	enige	beleidsinstrument	dat	
een	gemeente	heeft	om	autogebruik	te	stimuleren	of	ontmoedigen.	Verlaging	van	de	
parkeernorm	is	doorgaans	politiek	erg	gevoelig.	Daarom	hebben	wij	ervoor	gekozen	om	ons	te	
focussen	op	anders	parkeren	in	plaats	van	minder	parkeren.	Hiermee	geven	we	gehoor	aan	de	
vraag	van	de	raadsleden	om	alternatieve	oplossingen	aan	te	bieden	om	(zichtbare)	
parkeerplekken	te	beperken.		

3.3	De	ruimtelijke	visie	Karres+Brands	is	op	de	projectmeeting	van	9	mei	gedeeld	met	alle	
betrokken	consultants.	In	deze	eerste	versie	werd	duidelijk	hoe	er	vanuit	bepaalde	zones	gekeken	
wordt	naar	De	Hoef	en	de	wijze	waarop	parkeren	en	(auto-)mobiliteit	daarin	past.	

Wij	onderschrijven	deze	visie	van	Karres+Brands	hoewel	dit	ook	consequenties	had	voor	onze	
aanpak.	Juist	in	de	zone	waarin	volgens	de	ruimtelijke	visie	van	Karres+Brands	automobiliteit	
vooralsnog	dominant	blijft	voor	forensen,	waren	wij	een	werkgroep	voor	ons	Living	Lab	2	aan	het	
organiseren.	Wij	kwamen,	mede	in	context	van	de	andere	bijeenkomsten,	dan	ook	tot	de	
conclusie	dat	het	niet	zinvol	was	om	juist	in	dat	gebied	een	Living	Lab	te	starten	als	daarvoor	niet	
ook	een	ruimtelijk	en	ontwikkelings-argument	voor	is.	

3.4	Een	nieuwe	eindbestemming	werd	dus	noodzakelijk.	De	context	en	fase	van	transformatie	was	
nog	te	vroeg	om	partners	voor	de	Living	Labs	te	committeren.		

Daarom	hebben	wij,	in	overleg	met	de	Gemeente	Amersfoort,	onze	doelen	bijgesteld	naar	het	
ontwerpen	van	een	slim	parkeerconcept	voor	De	Hoef.	Dit	parkeerconcept	omvat	een	set	
oplossingsrichtingen	voor	a)	flexibiliseren	van	de	parkeercapaciteit	en	b)	het	reduceren	van	de	
parkeerbehoefte.	

Zo	krijgen	de	gemeente	en	de	stakeholders	een	integraal	plan	voor	ontwikkeling	en	mobiliteit	dat	
voor	alle	partijen	beter	toepasbaar	is	in	de	transformatie	van	De	Hoef.	
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4.	Parkeren	als	enabler	slimme	mobiliteit	

Op	basis	van	bovenstaande	analyses,	gesprekken	en	adviezen	van	huidige	gebruikers	en	
ontwikkelaars,	hebben	wij	vier		vormen	van	parkeeroplossingen	ontwikkeld.	Deze	zijn	getoetst	
met	enkele	ontwikkelaars,	bedrijven	en	collega-consultants	en	verder	aangescherpt.	

4.1	Gedeelde	principes	zijn	samen	met	de	ontwikkelaars	vastgesteld	om	zo	draagvlak	te	krijgen	
voor	het	anders	parkeren.	Door	goed	te	luisteren	en	ook	de	grenzen	op	te	zoeken	van	wat	men	nu	
wil	steunen,	ontstaat	er	een	gedeeld	beeld	bij	een	goede	parkeeroplossing	voor	De	Hoef	West.	

I. Groei	vs.	Big	Bang	
Betrokken	stakeholders	willen	niet	een		gezamenlijk	allesomvattend	mobiliteitssysteem	
op	De	Hoef	organiseren.	Incrementele	groei	van	deelconcepten	op	basis	van	beproefde	
en	bewezen	oplossingen	heeft	duidelijk	de	voorkeur.	Hiermee	wordt	nadrukkelijk	niet	
bedoeld	dat	parkeren	op	de	oude	manier	ingevuld	dient	te	worden.	Het	collectief	
organiseren	van	een	gedeeld	parkeersysteem	is	vele	malen	wenselijker	dan	een	collectief	
mobiliteitssysteem.		

II. Perceel	vs.	gebied	
Ontwikkelaars	geven	een	collectief	parkeersysteem	een	grotere	kans	van	slagen	als	dit	als	
gebiedsoplossing	wordt	bekeken	en	niet	perceel-gebonden	is.	Vanuit	een	
gebiedsoplossing	voor	parkeren	ontstaat	er	vanzelf	ruime	bij	ontwikkelaars	voor	een	
businesscase	per	perceel	of	deelgebied.	Tegelijkertijd	biedt	dit	de	Gemeente	Amersfoort	
houvast	in	het	(laten)	ontwikkelen	van	voldoende	parkeercapaciteit.		

III. Auto	vs.	fiets	vs.	OV	
Alle	betrokkenen	zien	dat	De	Hoef	zich	moet	transformeren	tot	een	stadswijk	met	enkele	
zeer	verdichte	gebieden.	Dit	heeft	als	consequentie	dat	in	bepaalde	gebieden	zoals	
geschetst	door	Karres+Brands	de	fiets	het	dominante	vervoersmiddel	wordt.	Dit	betekent	
niet	dat	de	auto	niet	meer	welkom	is	op	De	Hoef.	Enkele	eigenaren	ambiëren	de	
ontwikkeling	van	nieuwe	bedrijfsactiviteiten	waardoor	er	relatief	veel	gasten	per	auto	
naar	De	Hoef	zullen	blijven	komen.	De	auto	is	nog	altijd	welkom	op	De	Hoef	zolang	deze	
gericht	en	centraal	geaccommodeerd	kan	worden	in	plaats	van	decentraal	per	perceel.	

Op	basis	van	deze	gedeelde	en	gedragen	uitgangspunten	stellen	wij	vier	oplossingsrichtingen	voor	
die	in	samenhang	met	elkaar	staan:	

1) Parkeercapaciteit	flexibiliseren	

2) Parkeerplaatsen	verplaatsen	

3) Parkeerbehoefte	reduceren	

4) Parkeerregime	invoeren		

	 	



11 

4.2	Oplossing	1	-	Parkeercapaciteit	flexibiliseren.	Kern	van	deze	oplossingsrichting	is	om	alle	
parkeerplaatsen	op	de	verschillende	percelen	of	garages	voor	alle	gebruikers	toegankelijk	te	
maken	via	een	digitaal	platform.	Een	gebruiker	van	De	Hoef	hoeft	daarmee	niet	meer	alleen	op	
zijn	eigen	perceel	te	zoeken	naar	een	plek	maar	krijgt	via	een	digitaal	platform	de	dichtstbijzijnde	
parkeerplaats	aangewezen.	Zo	wordt	de	capaciteit	virtueel	vergroot	zonder	daadwerkelijk	het	
aantal	parkeerplaatsen	te	verhogen.	Hiermee	wordt	de	schaarse	ruimte	optimaal	gebruikt	voor	
parkeren	zonder	kwaliteitsverlies	voor	een	gebruiker.	

Hiervoor	zijn	meerdere	systemen	beschikbaar	zoals	GPS-systemen,	sensoren	in	de	grond	of	
bijvoorbeeld	parkeercamera’s.	Elk	systeem	heeft	zijn	eigen	voor-	en	nadelen.	Voor	hier	is	het	
belangrijk	om	vast	te	stellen	dat	een	dergelijk	systeem	voor	het	flexibiliseren	van	
parkeercapaciteit	vooral	een	praktisch	probleem	voor	de	gebruiker	oplost.	Er	zijn	nog	
onvoldoende	ervaringscijfers	beschikba	over	de	mate	waarin	een	dergelijk	systeem	voor	een	
daling	van	de	benodigde	parkeerplaatsen	zorgt.	Echter,	een	dergelijk	systeem	zorgt	ervoor	dat	
meervoudig	gebruik	vele	malen	eenvoudiger	wordt.	Bezoekers	(forensen,	P+R	of	gasten	van	
bewoners)	zullen	op	verschillende	tijdstippen	een	parkeerbehoefte	hebben.	Een	slim	systeem	zal	
dit	meervoudig	gebruik	en	bijbehorende	positieve	exploitatie-mogelijkheden	faciliteren.		

De	gebruikerskwaliteit	is	echter	van	groot	belang	voor	de	ruimtelijke	kwaliteit	van	De	Hoef;	één	
van	de	centrale	doelen	van	de	opdracht.	Naar	onze	mening	heeft	flexibilisering	van	de	
parkeercapaciteit	op	de	hier	omschreven	wijze	twee	gunstige	effecten	op	de	gebruikerskwaliteit:		

1. Capaciteit	en	ontsluiting	infrastructuur	
Het	zoeken	naar	een	parkeerplaats	is	niet	meer	nodig	waardoor	de	capaciteit,	locatie,	
dimensionering	en	ontsluiting	van	percelen	aan	de	wegen	slimmer	en	groener	kan.	Niet	
elk	perceel	hoeft	zijn	parkeergelegenheid	op	dezelfde	manier	te	ontsluiten	wanneer	
bezoekers	gericht	gestuurd	worden	naar	een	feitelijk	vrije	parkeerplaats.	

2. Per	gebied	kan	gericht	gekeken	worden	naar	de	benodigde	parkeercapaciteit.	Het	gebruik	
van	parkeerplaatsen	varieert	per	maand,	per	dag	en	eventueel	per	tijdstip.	Met	deze	
technologie	kunnen	gebruikers	veel	beter	gefaciliteerd	worden	in	het	vinden	van	een	
parkeerplaats	waardoor	conflicten	tussen	andere	gebruikers	(voetgangers	en	fietsers)	
gereduceerd	kunnen	worden.	Juist	in	die	gebieden	waar	bijvoorbeeld	in	de	spits	veel	
voetgangers	en	fietsers	zijn,	kunnen	automobilisten	geadviseerd	worden	ergens	anders	te	
parkeren.	

Beleidsdoelen Gemeente Amersfoort: 
 

1) Bereikbaarheid 
Slim parkeren voorkomt onnodig vervoersbewegingen en conflicten tussen fietsers, 
voetgangers en automobilisten op De Hoef West. 

2) SmartCity Amersfoort 
Slim parkeren is een beproefde SmartCity-technologie en kan een waardevolle bron van 
data genereren voor allerlei toepassingen. 

3) Ruimtelijke kwaliteit 
Het meervoudig gebruik kan leiden tot een reductie van parkeerplaatsen of juist een 
optimaal gebruik van specifieke parkeerplaatsen.  
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4.3	Oplossing	2	-	Verplaatsen	van	parkeerplaatsen	is	ons	inziens	de	meest	kansrijke	en	effectieve	
maatregel	om	de	ruimtelijke	kwaliteit	op	De	Hoef	West	sterk	te	verbeteren.	Om	die	reden	
besteden	wij	in	dit	rapport	hier	meer	aandacht	aan	dan	aan	de	andere	drie	oplossingsrichtingen.	

Centraal	staat	dat	de	huidige	parkeernormen	gehandhaafd	blijven	maar	dat	deze	parkeerplaatsen	
niet	geheel	op	eigen	perceel	gerealiseerd	hoeven	te	worden	zoals	nu	gebruikelijk	is.	Door	op	
gerichte	locaties	parkeergarages	te	ontwikkelen	of	uit	te	breiden	kunnen	alle	gasten	en	bewoners	
op	De	Hoef	parkeren	in	een	verdichte	stadswijk.	Ook	verwachten	wij	dat	deze	collectieve	
parkeervoorziening	een	significante	rol	kan	vervullen	in	de	bereikbaarheidsopgave	van	De	Hoef	
Oost.	Het	meervoudig	gebruik	van	dezelfde	parkeerplaats	zorgt	enerzijds	voor	een	betere	
exploitatie	en	anderzijds	voor		een	lager	aantal	benodigde		plaatsen.		Juist	de	diversiteit	van	
gebruikers	op	de	Hoef	Oost	en	West	zorgt	voor	een	ideale	situatie	om	een	collectieve	
parkeervoorziening	te	realiseren.	

Het	realiseren	van	een	collectieve	parkeervoorziening	is	een	complexe	opgave	voor	alle	partijen.	
Zowel	de	locatie,	governance,	financiering	&	exploitatie	en	timing	zijn	onderwerpen	waarover	alle	
betrokken	partijen	tot	overeenstemming	moeten	komen.	Deze	komen	hieronder	stuk	voor	stuk	
aan	bod.	

Locatie	
Op	basis	van	de	eerste	gesprekken	met	de	stakeholders	en	het	advies	van	Karres+Brands	zijn	er	
drie	locaties	waar	een	gedeelde	parkeergarage	goed	zou	passen.	

I. Inputplein	1	/	Spoorzijde	
Het	nabijgelegen	station	en	spoorrails	creëren	een	uitstekende	locatie	voor	een	
langwerpig	parkeergarage	langs	het	spoor.	Enerzijds	kunnen	bewoners	en	bezoekers	
dichtbij	het	station	parkeren	en	anderzijds	wordt	de	grond	binnen	30m	van	de	rails	toch	
nuttig	gebruikt	aangezien	er	geen	woningbouw	binnen	deze	30m	gerealiseerd	kan	
worden.	

II. Hardwareweg	Somt	
De	betrokken	ondernemers	bekijken	momenteel	de	mogelijkheden	voor	het	realiseren	
van	een	private	parkeergarage	aan	de	Hardwareweg.	Juist	het	Somt-gebied	moet	een	
campus-gevoel	krijgen	met	veel	groen	en	fietspaden.	Hiervoor	zullen	huidige	
parkeerplaatsen	opgegeven	moeten	worden	en	ergens	anders	ontwikkeld	moeten	
worden.		

III. P+R-terrein	Gemeente	Amersfoort	
Het	P+R-terrein	is	momenteel	in	bezit	van	de	Gemeente	Amersfoort	en	goed	ontsloten	
voor	verkeer.	Hoewel	de	locatie	zich	meer	leent	voor	transformatie	naar	voorzieningen	en	
wonen,	is	handhaving	van	de	bestaande	functie	met	uitbreiding	van	de	parkeercapaciteit	
een	optie.	

Governance	
De	financiering	van	deze	nieuw	te	bouwen	garages	is	eventueel	mogelijk	via	een	nog	op	te	richten	
publiek-privaat	parkeerschap	waarin	zowel	de	Gemeente	Amersfoort	als	de	eigenaren	van	de	
percelen	deelnemen.	In	een	parkeerschap	kan	zo	gezamenlijk	het	parkeerbeleid	worden	
vastgesteld	en	de	collectieve	en	individuele	belangen	op	elkaar	worden	afgestemd.		
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Tevens	zien	wij	mogelijkheden	om	ook	een	exploitatiebureau	te	betrekken	bij	een	parkeerschap.	
Hierbij	valt	te	denken	aan	SHPV	waarmee	de	gemeente	Amersfoort	al	samen	werkt.	Tot	slot	maar	
zeker	niet	onbelangrijkzouden	wij	ook	de	gebruikers	bij		het	parkeerschap	betrekken.	Dit	omdat	
de	collectieve	parkeervoorziening	tevens	als	doel	heeft	om	slimme	mobiliteit	te	faciliteren	danwel	
te	opereren	op	De	Hoef	West.	De	gebruiker	heeft	een	groot	belang	bij	de	keuzes	die	worden	
gemaakt	hoe	eventuele	parkeeropbrengsten	worden	aangewend	of	parkeerregimes	worden	
opgesteld	in	relatie	tot	hun	dagelijkse	mobiliteitsbehoefte.	

Financiering	
Een	haalbare	financiering	en	exploitatie	van	een	collectieve	parkeervoorziening	is	vanzelfsprekend	
een	kritische	randvoorwaarde.	De	financiering	is	sterk	afhankelijk	hoeveel	waarde	een	
parkeerplaats	heeft	voor	een	ontwikkelaar	indien	deze	niet	op	eigen		perceel	gerealiseerd	dient	te	
worden.	Deze	waarde	wordt	ook	bepaald	door	het	type	gebruik	dat	van	de	parkeerplaats	wordt	
gemaakt.	Een	bezoekers-parkeerplaats	kan	bijvoorbeeld	meervoudig	gebruikt	worden	waardoor	
de	kosten	kunnen	worden	gedeeld.		Tot	slot	zijn	de	kosten	van	realisatie	in	hoge	mate	bepalend	
of	de	kosten	van	het	parkeerschap	opwegen	tegen	de	opbrengsten	voor	individuele	partijen.	

Gemeente	en	ontwikkelaars	dienen	gezamenlijk	een	financiële	waarde	vast	te	stellen	voor	iedere	
verplaatste	parkeerplaats.	Met	deze	waarde	van	een	parkeerplaats	kan	dan	gekeken	worden	
welke	locaties	het	meest	geschikt	zijn	om	een	parkeergarage	te	realiseren	en	onderhouden.	
Onze	inschatting	is	dat	een	gestapelde	bovengrondse	collectieve	parkeervoorziening	doorgaans	
goedkoper	is	dan	een	verdiepte	of	half-verdiepte	parkeeroplossing	op	een	eigen	perceel.	E.e.a.	is	
sterk	afhankelijk	van	locatie,	eisen	en	ontsluiting	maar	niettemin	ligt	hier	een	gedeeld	belang	voor	
zowel	de	toekomstige	gebruikers,	de	gemeente	en	de	ontwikkelaars	om	tot	een	beprijzing	te	
komen	van	een	verplaatste	parkeerplaats.		

De	exploitatie	van	de	parkeergarage	behelst	in	onze	visie	zowel	de	fysieke	garage	als	een	deel	van	
het	mobiliteitssysteem.	De	opbrengsten	van	de	verplaatste	parkeerplaatsen	dienen	niet	alleen	
aangewend	te	worden	voor	het	bouwen	en	exploiteren	van	de	garage	maar	ook	voor	het	
ontwikkelen	en	opereren	van	een	gedeeld	mobiliteitssysteem.	Hierdoor	wordt	de	
parkeerbehoefte	gereduceerd	waardoor	er	een	kleinere	en	goedkopere	parkeergarage	
gerealiseerd	kan	worden	zonder	verlies	van	mobiliteitscapaciteit	op	De	Hoef	West.	

Beleidsdoelen Gemeente Amersfoort: 
 

1) Ruimtelijke kwaliteit 
Het verplaatsen van parkeerplaatsen is veruit de meest effectieve en efficiënte manier 
om de ruimtelijke kwaliteit van de Hoef West te verbeteren. Enkele beoogde locaties zijn 
momenteel ongeschikt voor transformatie naar wonen om verschillende redenen. Met het 
realiseren van collectieve parkeervoorziening worden deze locaties economisch optimaal 
gebruikt. 

2) Bereikbaarheid De Hoef als geheel 
Met het realiseren van collectieve parkeervoorzieningen word de bereikbaarheid sterk 
verbeterd t.o.v. huidige als toekomstige situatie. Het zoeken naar parkeerplaatsen, 
opvangen van piekbehoeftes, P+R-gasten, allen kunnen worden gericht 
geaccommodeerd worden. Ook de dimensionering van de infrastructuur kan hier een 
belangrijke bijdrage in leveren. 

3) Duurzaamheid & Energietransitie 
De te realiseren parkeervoorzieningen kunnen meerdere functies krijgen waaronder pick-
up & drop-off points, snelladers voor elektrische auto’s en buffercapaciteit zonne-energie. 
Hier ligt een kans om enkele duurzaamheidsdoelen van de gemeente te verenigen. 
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4.4	Oplossing	3	-	Reduceren	van	parkeerbehoefte	via	slimme	mobiliteitsoplossingen.	Het	principe	
hierachter	is	dat	zodra	bewoners	of	bezoekers	van	De	Hoef	een	aantrekkelijk	(zowel	financieel	als	
in	gebruik)	alternatief	hebben	voor	het	gebruik	van	de	eigen	auto	zij	meer	gebruik	gaan	maken	
van	de	fiets	en	het	OV.	Wij	zijn	reeds	met	een	aantal	ontwikkelaars	concreet	aan	het	kijken	of	en	
waar	wij	een	mobiliteitshub	voor	toekomstige	bewoners	kunnen	realiseren.	Ook	een	openbare	
mobiliteitshub	met	deelfietsen	en	deelauto’s	behoort	tot	de	mogelijkheden.	

Een	mobiliteitshub	is	een	fysieke	locatie	waar	mensen	kunnen	kiezen	uit	een	divers	en	breed	
pallet	vervoersmiddelen.	Voor	een	groeiende	groep	consumenten	is	toegang	tot	services	
waardevoller	dan	feitelijk	eigendom	(Spotify-principe).	Met	deze	mobiliteitshub	en	het	
Mobiliteits-as-a-Service	(MaaS)	platform	van	Next	Urban	Mobility	kunnen	bewoners	24-7	gebruik	
maken	van	openbaar	vervoer,	deelauto´s,	deelfietsen	en	logistieke	services.	
	
Alle	bewoners	hebben	via	een	app	toegang	tot	de	mobiliteitshub.	Bewoners	ontvangen	een	actueel	
en	persoonlijk	reisadvies	inclusief	opties	voor	de	meest	optimale	en	beschikbare	
vervoersmodaliteiten.	Deze	bestaan	uit	OV,	elektrische	(deel-)auto,	elektrische	fiets	en	speed	
pedelecs.	Elke	bewoner	kan	vervolgens	met	de	App	zijn		reis	en	vervoersmiddel	plannen,	reserveren,	
gebruiken	en	betalen.		
	
Omdat	fietsen	écht	bij	De	Hoef	en	Amersfoort	hoort	en	gezond	is,	stimuleren	wij	fietsgebruik	door	
ook	deelfietsen	(stadsfietsen,	tourfietsen	en	bakfietsen)	aan	alle	bewoners	aan	te	bieden.	Eerste	
berekeningen	laten	zien	dat	wij	met	dit	deelfietssysteem	ook	het	ruimtebeslag	van	fietsenrekken	
aanzienlijk	kunnen	reduceren.	

Beleidsdoelen Gemeente Amersfoort: 
 
1) Duurzaamheid  

Het laagdrempelig aanbieden van (elektrische) fietsen en elektrische deelauto’s zorgt voor 
een verbeteren van zowel de luchtkwaliteit, CO2-reductie als het stimuleren van OV en 
fietsgebruik. 
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4.5	Oplossing	4	-	Een	parkeerregime	invoeren	voor	geheel	De	Hoef	is	een	laatste	
oplossingsrichting	voor	een	succesvol	parkeerconcept.	In	de	vele	gesprekken	kwam	duidelijk	naar	
voren	dat	alle	betrokkenen	hier	behoefte	aan	hebben.	Er	ontstaan	nu	gevaarlijke	situaties	doordat	
forensen	parkeren	op	kruispunten	of	nabij	fietspaden.	Ook	zijn	er	klachten	bekend	van	
ondernemers	op	De	Hoef	Oost	die	dagelijks	geconfronteerd	worden	met	“vreemd”	parkeerders	
voor	hun	percelen.	

Wanneer	het	parkeren	op	De	Hoef	anders	wordt	georganiseerd	bestaat	er	een	reëel	risico	dat	
huidige	en	toekomstige	gebruikers	zullen	uitwijken	naar	omringende	gebieden	waaronder	De	
Hoef	Oost.	Alle	gevestigde	bedrijven	hebben	momenteel	afspraken	gemaakt	met	de	gemeente	
indien	zij	afwijken	van	de	parkeernorm.	Ook	is	er	sprake	van	veel	onderlinge	uitruil	van	
parkeerplaatsen	bij	leegstaande	bedrijfsgebouwen.	Wanneer	deze	gebouwen	gaan	transformeren	
of	een	nieuwe	huurder	krijgen,	zal	het	huidige	parkeerprobleem	alleen	maar	verergeren.	

Om	een	nieuw	parkeerconcept	te	laten	slagen,	is	het	dus	cruciaal	om	misbruik	van	de	ontstane	
ruimte	op	straat	of	in	omringende	wijken	te	beboeten.	Vanzelfsprekend	is	het	belangrijk	dat	deze	
verandering	in	attitude	(van	gedogen	naar	handhaven)	bij	de	gemeente	vooraf	goed,	helder	en	
consequent	wordt	gecommuniceerd	naar	de	gevestigde	bedrijven.	

Tot	slot	zou	de	gemeente	Amersfoort	in	overweging	kunnen	nemen	om	de	Park&Ride	functie	bij	
Station	Schothorst	te	laten	vervallen.	De	vraag		is	of	in	de	verdichte	stadswijk	De	Hoef	West,	waar	
voetgangers	en	fietsers	de	voorrang	zullen	krijgen,	nog	wel	plaats	is	voor	een	Park&Ride	
oplossing.	Dit	is	echter	een	gemeentelijke	afweging	die	zorgvuldig	geanalyseerd	moet	worden.	

4.6	Enkele	aanbevelingen	voor	de	gemeente	Amersfoort	om	tot	een	concreet	plan	te	komen	zijn:	

I. Uitwerken	financiering	en	governance	Parkeerschap	De	Hoef	
Oplossingsrichting	4.3	lijkt	ons	de	meest	kansrijke	route	om	de	ruimtelijke	kwaliteit	te	
verbeteren.	Hiervoor	zal	een	parkeerschap	opgericht	moeten	worden	met	bijbehorende	
governance-structuur.	Eventueel	kan	gekeken	worden	of	dit	fonds	onderdeel	kan	zijn	van	de	
VvE	De	Hoef	West.	

II. Ontwikkelen	van	een	parkeernota	De	Hoef	West	
Om	de	gewenste	centrale	parkeerlocaties	te	kunnen	realiseren	én	te	kunnen	financieren	is	er	
een	beleidskader	nodig	waarin	wordt	vastgelegd	dat	de	geldende	parkeernormen	niet	persé	
op	eigen	perceel	hoeven	te	worden	ingevuld.	Hiermee	krijgen	ontwikkelaars	de	mogelijkheid	
om	individueel	de	afweging	te	maken	om	parkeerplaatsen	elders	te	realiseren.	

III. Analyseren	van	de	shift	in	verkeersbewegingen	in	omringende	gebieden.																																										
Een	goede	analyse	van	de	verwachte	veranderingen	in	mobiliteitsbewegingen	in	en	rondom	
De	Hoef	is	noodzakelijk	om	eventuele	negatieve	effecten	vooraf	goed	in	kaart	te	hebben.	
Ook	indien	er	niet	gekozen	wordt	voor	een	alternatief	parkeerbeleid	is	dit	naar	onze	mening	
wenselijk	gegeven	het	veranderende	reisgedrag	van	bewoners	ten	opzichte	van	forensen.	

IV. Vaststellen	positie	en	beleid	over	specifieke	thema’s																																																																						
Het	vaststellen	van	de	positie	van	de	Gemeente	en	het	uitwerken	van	specifiek	beleid	met	
betrekking	tot	specifieke	thema’s	zoals	parkeer	handhaving,	de	P+R-functie	van	De	Hoef	en	
het	vestigingsbeleid	voor	bedrijven	helpt	om	meer	sturing	te	krijgen	op	de	gebruiker	
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(bedrijven,	bewoners	en	forensen)	die	zich	op	De	Hoef	begeeft	en	wil	parkeren.	Dit	
vereenvoudigt	het	kader	en	uitgangspunten	waarmee	de	businesscase	voor	centraal	
parkeren	gemaakt	kan	worden.	
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5.	Tot	slot	

Tijdens	onze	reis	op	en	langs	De	Hoef	hebben	we	veel	gesprekken	gevoerd	met	diverse	
stakeholders.	In	deze	gesprekken	kwamen	onderwerpen	en	vragen	naar	voren	die	we	graag	hier	
willen	delen.	Het	betreft	impressies	van	de	dagelijkse	realiteit	die	wij	noteerden	in	de	gesprekken	
met	potentiele	gebruikers	van	onze	de	Living	Labs.	Dit	zijn	de	verhalen	van	ondernemers,	
ontwikkelaars	en	eigenaren	die	regelmatig	terug	kwamen	en	ons	aan	het	denken	hebben	gezet.	
Het	zou	zonde	zijn	om	deze	niet	met	de	gemeente	en	andere	stakeholders	te	delen	nu	de	
transformatie	pas	écht	gaat	beginnen	en	het	creëren	van	draagvlak	zo	belangrijk	is.		

§ Zijn	wij	nog	welkom?	
Een	intrigerende	vraag	die	in	verschillende	vormen	aan	ons	is	gesteld	door	gevestigde	
bedrijven	op	de	Hoef.	In	een	enkel	geval	werd	deze	vraag	gesteld	vanuit	een	zorg	dat	minder	
parkeerplaatsen	tot	meer	conflicten	over	parkeerplaatsen	zal	gaan	leiden.	In	een	andere	
situatie	werd	overwogen	om	te	gaan	verhuizen	omdat	er	onduidelijkheid	is	hoe	de	
voorgenomen	transformatie	zijn	beslag	gaat	krijgen.	Hoe	dan	ook:	de	transformatie	van	De	
Hoef	is	een	belangrijk	en	actueel	thema	voor	bedrijven	en	zij	voelen	zich	niet	betrokken	bij	de	
planvorming.	Ons	advies	is	om	deze	groep	huurders	en/of	eigenaren	apart	te	betrekken,	te	
consulteren	en	te	informeren	over	de	laatste	visies	op	De	Hoef	en	welke	consequenties	dat	
kan	hebben	voor	hun	situatie.	Hierbij	hoort	ook	een	duidelijke	visie	vanuit	de	gemeente	of	
auto-intensieve	bedrijven	nog	passen	in	de	nieuwe	stadswijk	of	dat	dit	soort	bedrijven	op	een	
andere	plek	in	Amersfoort	gealloceerd	moeten	gaan	worden.		

§ Wie	wil	er	komen	wonen?	
We	hebben	regelmatig	discussie	gevoerd	met	de	stakeholders	over	de	vraag	hoe	De	Hoef	
aantrekkelijk	gemaakt	kan	worden	voor	een	nieuwe	groep	bewoners.	Overheersende	
opvatting	is	dat	De	Hoef	voor	nieuwe	bewoners	gepositioneerd	moet	worden	als	een	nieuwe	
vorm	van	wonen,	werken	en	leven	met	daarin	nieuwe	innovatieve	services	zoals	mobiliteit,	
woonvormen	en	bijvoorbeeld	urban	farming.	Door	dit	nadrukkelijk	op	deze	manier	te	
positioneren,	ook	rondom	nieuwe	mobiliteits	oplossingen,	wordt	dit	karakter	van	de	Hoef	een	
positieve	USP	in	plaats	van	een	nadeel.	Iemand	stelde	dat	je	in	de	stadswijk	De	Hoef	echt	
andere	mensen	moet	aantrekken	dan	bijvoorbeeld	Vathorst	of	Schothorst.	Mensen	die	juist	
open	staan	voor	nieuwe	woon/	en	mobiliteitsvormen	in	plaats	van	mensen	die	hun	eigen	
parkeerplaats	zullen	gaan	missen.	

§ De	gemeente	Amersfoort	kan	hier	een	voortrekkersrol	in	nemen.	Naast	het	stellen	van	kaders	
door	middel	van	parkeernormen	en	bestemmingsplannen,	kan	de	Gemeente	Amersfoort	ook		
via	andere	methodes	gebruikers	en	ontwikkelaars	op	de	Hoef	en	andere	gebieden	faciliteren	
naar	nieuwe,	gedeelde	mobiliteit.	Hierbij	denken	wij	aan	incentives	op	reductie	vervoers-	
bewegingen	of	het	prioriteren	van	gemeentelijk	ruimte	voor	deelconcepten	in	het	centrum	
zodat	het	gebruik	van	deelfietsen	gestimuleerd	wordt.		
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§ Busvervoer	voor	nieuwe	bewoners	werd	duidelijk	gemist	in	de	visie	op	transformatie	van	De	
Hoef.	Hoewel	de	huidige	gebruikers	niet	of	nauwelijks	behoefte	hebben	aan	busvervoer,	zal	
dat	veranderen	wanneer	er	steeds	er	meer	bewoners	op	De	Hoef	zullen	komen	wonen.	Ons	
advies	aan	de	gemeente	is	om	pro-actief	met	de	NS	en	Syntus	te	bespreken	welke	
mogelijkheden	er	zijn	om	met	hun	dienstregeling	deze	nieuwe	gebruikersgroepen	op	de	Hoef	
te	bedienen.	Ook	onderzoek	naar	de	populaire	bestemmingen	van	een	bewoner	op	De	Hoef	
zal	interessante	inzichten	kunnen	opleveren.	Amsterdam,	Utrecht	of	juist	werklocaties	in	en	
rond	Amersfoort?	

§ Betrek	ondernemers	in	De	Hoef	Oost	bij	de	planvorming	voor	transformatie.	Per	toeval	zijn	
wij	in	gesprek	gekomen	met	verschillende	ondernemers	op	De	Hoef	Oost.	Zij	ervaren	nu	al	
incidenteel	parkeeroverlast	van	forensen	en	vrezen	dat	dit	zal	toenemen	als	De	Hoef	West	is	
getransformeerd	tot	een	stadswijk.	Het	waterbed	van	parkeren	noemde	een	ondernemer	dit.	
Ons	advies	is	om	samen	met	een	verkeerskundig	bureau	zoals	GoudappelCoffeng	of	Arcadis	
goed	naar	de	verkeersstromen	te	kijken,	nu	en	in	de	toekomst,	zodat	dit	waterbed	effect	in	
kaart	is	gebracht	en	er	preventief	maatregelen	genomen	kunnen	worden.	

	 	



19 

Bijlagen	



20 

	


