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Ons vertrekpunt 

Ontwikkel een plan om  

tot  concrete voorstellen te komen  

die samen  

een totaal mobiliteitsconcept vormen  

met als doel de  

ruimtelijke kwaliteit  

van De Hoef West  toe te laten nemen 

 



TOENEMENDE 

WELVAART 

……….. 

AUTONOOM RIJDEN 

Verdichting DeHoef creeërt unieke kans 

ELECTRIFICATIE 

TOENEMENDE 

VERSTEDELIJKING 

PUBLIEKE TOEGANG VS 

EIGENDOM 

GROEIENDE 

BEVOLKING 

DIGITALISERING 

MOBILITY AS A SERVICE 

CONGESTIE 

………. 

MILIEUDRUK 

………. 

VEILIGHEID 

………. 



Perfect storm? 

1_  Digitalisering van mobiliteit 

 

2_ Nieuwe generaties gebruiken ipv bezitten 

 

3_ Oude systemen werken niet meer 

 

4_ DeHoef West ideale locatie 



Auto is connected; fiets 2017 



Alle mobiliteit betalen en gebruiken via één 
App 



Perfect storm? 

1_  Digitalisering van mobiliteit 

 

2_ Nieuwe generaties gebruiken ipv bezitten 

 

3_ Oude systemen werken niet meer 

 

4_ DeHoef West ideale locatie 



Groei Privélease 78% 



Aantal deelsystemen groeit exponentieel 



Ruimtelijke kwaliteit? 



Perfect storm? 

1_  Digitalisering van mobiliteit 

 

2_ Nieuwe generaties gebruiken ipv bezitten 

 

3_ Oude systemen werken niet meer 

 

4_ DeHoef West ideale locatie 



Wensen veranderen; eisen (nog)  niet 



Dimensionering en openbare ruimte 

>25% e-bike Speedpedelec  

>400% in Amsterdam 200% ruimtebeslag  2m2 per fiets 



Perfect storm? 

1_  Digitalisering van mobiliteit 

 

2_ Nieuwe genereaties gebruiken ipv 

bezitten 

 

3_ Oude systemen werken niet meer 

 

4_ Het potentieel van DeHoef West 



Er is visie 

1) Wat is een parkeerplaats waard? 
• De huidige parkeernorm wordt  gehandhaafd  

• Parkeerplek mag ook elders gerealiseerd worden 

• Gemeente en eigenaren stellen samen vast wat een parkeerplek 
waard is op De Hoef 

• Inclusief bouw- en onderhoud en inclusief inkomsten. 

 

2) VVE en gemeente samen in een Gebied- of 
parkeerfonds 

• Parkeerfonds ontwikkelt en opereert de parkeergarages op DeHOef 
West 

• Funding komt van ontwikkelaars die parkeerplaatsen op eigen 
perceel  “afkopen” voor meer BVO en groen  obv BusinessCase 

• Parkeerfonds investeert in deel-systemen en parkeercapaciteit 

 

3) Parkeerfonds maakt en bewaakt onderlinge afspraken 
• Nieuwe voorzieningen die om bv kort-parkeren vragen (KDV, 

sportscholen etc) 

• Logistiek zoals PostNL, CoolBlue en home-delivery 

 

 



Woonfunctie As-Is beperkt mogelijk 



gebiedstypen 

RONDOM DE HOEFSEWEG 

wonen / werken / leren 

 
AUTO-CONNECTED AREA  

AAN DE BOULEVARD 

 werken / wonen / leren 

CAMPUS 

leren / wonen / werken 

NABIJ STATIONSKNOOP 

werken-wonen-leren 

 

STAART 

werken & leren 

BUITENRAND 

werken / wonen / leren    

Gerichte mobiliteitsoplossingen 



De kern 

Ruimtelijke 
Kwaliteit 

Bereikbaarheid 

Parkeren 



Tijd om afscheid te nemen 

Mobiliteit bewoners 

• Heeft elke huishouden wel 1,2 tot 1,7 auto nodig? 

• Moet een auto altijd in eigen bezit zijn? 

• Moet deze 1,2 / 1,7 auto altijd bij de woning geparkeerd kunnen worden? 

• Heeft elk huishouden inderdaad 3,2 eigen fietsen in de stalling? 

 

Mobiliteit forensen 

• Is er per ca. 60m2 kantoor wel één parkeerplaats nodig? 

• Is DeHoef nog geschikt voor auto-intensieve bedrijven? 

• Is OV slechts ondersteunend aan de bereikbaarheid? 

 

Mobiliteit gasten 

• Kan DeHoef West alle functies volgens huidige maatstaven 
wel accommoderen? 



3 principiële oplossingsrichtingen Parkeren 



Reduceer behoefte en vergroot 
capaciteit 

Handhaaf 
auto’s van de straat 

Vergroot capaciteit 
Parkeerplaatsen delen 

Reduceer behoefte 
Anders reizen aantrekkelijker 

Het beperken van parkeren op de 
straat, creëert ruimte voor de fiets, 

groen en doorlaatbaarheid. 

De verwachting is dat dit de 
parkeerdruk verhoogt in omringende 

gebieden 

 

Via SmartParking kan de huidige 
parkeercapaciteit optimaal benut en 

gestuurd worden. 

Additionele parkeercapaciteit creëren 
in  nieuwe en bestaande 

parkeergarages (rode-loper-beleid) 

Via slimme deelconcepten kunnen huidige en 
nieuwe gebruikers gefaciliteerd worden op 

andere manieren te reizen; fiets, ov en 
deelauto. 

Indien het collectief kiest voor een aanpak, kan 
hiermee de ruimtebeslag voor parkeren fors 

gereduceerd worden 



Reduceer parkeerbehoefte: MobiliteitsHubs 

Voor bewoners Voor bedrijven 

Voor bezoekers Op OV-locaties 



Voor bewoners 



Ook logistiek 



2. Vergroot capaciteit 

1) Flexibiliseer bestaande parkeerplaatsen met sensoren 
• Elke bezoekers, bewoner of gast kan via App een beschikbare parkeerplaats vinden 

• Gebruik van elkaars plekken wordt pay-per-use afgerekend 

• Nooit meer zoeken en altijd realtime beschikbaarheid 

 

2) Breidt de capaciteit uit 
• Bestaande parkeergarages zoals P+R-terrein en  thv Monitorweg 

• Financiering vanuit Gemeente én investeerders via parkeerfonds 

• Financieringsmodel  op volgende pagina 

 

3) Betrek omringende gebieden bij slim parkeren 
• BusinessCase eenvoudiger bij grotere schaal 

• Voorkomen van verplaatsen parkeerprobleem naar DeHoef Oost 



3. Handhaving 

Huidige parkeerproblematiek ontstaat door teveel 
bedrijven met teveel auto´s en te weinig eigen 
parkeerplaatsen. 

Handhaving van bestaande afspraken zal weerstand 
oproepen en parkeerdruk verplaatsen. Echter, er ontstaat 
ruimte om wegen en kruispunten anders te 
dimensioneren en zo de ruimtelijke kwaliteit te laten 
toenemen. 

 

• Veel onderlinge verhuur van parkeerplaatsen wat met 
bestaande plannen erg onder druk komt te staan 

• Parkeeroverlast op straat: gevaarlijke situaties 

• Omringende wijken ervaren nu ook al overlast 

• P+R goed gebruikt maar ontrekt veel parkeercapaciteit 

• Verbetering ruimtelijke kwaliteit beperkt mogelijk met 
straatparkeren 

 



Conclusies 



Advies 

1_ Parkeren is niet hetzelfde als 
     mobiliteit 

• Koppel de waarde van parkeren aan nieuwe mobiliteit. 
Via parkeer- en/of gebiedsfonds kan de Gemeente 
slimme duurzame mobiliteit stimuleren en betaalbaar 
maken. 

2_ Handhaaf bestaande afspraken 
• Bespreek met gevestigde partijen hoe zij willen 

meewerken aan het parkeerprobleem; financieel of in 
gedrag 

3_ Onderzoek het “waterbed” 
• Bekijk DeHoef West niet op zichzelf. Elke maatregel 

zal in elk geval De Hoef Oost beinvloeden. 

4_ Co-financieer 
•  capaciteitsvergroting via SmartParking en garages 

hebben additionele funding nodig 

1_ Mobiliteit per perceel  is kostbaarder  
• Voor mobiliteit geldt principe van schaalvoordeel. 

Ontwikkel mobiliteitsoncepten met aanliggende 
percelen. 

 2_  Mobiliteit gaat verder dan parkeren 
• Diversiteit aan fietsen, laad-oplossingen, 

dimensionering van ontsluiting vragen om extra 
aandacht en nieuwe expertises. 

 3_ Deel niet alleen mobiliteit 
• Mobiliteit kan daar onderdeel van zijn maar ook 

gedeelde ruimtes, functies en voorzieningen. Juist de 
samenhang maakt een concept aantrekkelijk 

4_ Klantonderzoek 

• Start met ontwikkelen persona´s van nieuwe 
doelgroepen. Onderzoeken welke waarden klanten 
toekennen aan eigen mobiliteit of meer 
(buiten)ruimte. Oude kengetallen niet altijd meer 
toepasbaar 

Gemeente Amersfoort Eigenaren DeHoef 


