Mechanisch parkeren

>

“Technisch is er absoluut niets mis met het product mechanisch parkeren”, aldus
Jerphaas van Schaik. “Als het Programma van Eisen goed is geformuleerd,
komen tijdens de aanbesteding de echte specialisten in mechanisch parkeren
automatisch boven drijven.” Van Schaik is eigenaar van bureau Omega in
Putten, een onafhankelijk adviesbureau voor automatische parkeersystemen.

Jerphaas van Schaik kwam als deelnemer aan de plaatselijke poli-

werkend publiek, s’avonds gebruiken voor het parkeren van uit-

tiek in contact met mechanisch parkeren. Als lid van de VVD

gaanspubliek. Daarmee wordt de bezettingsgraad geoptimali-

beheerde hij de portefeuille Ruimtelijke Ordening en kwam in

seerd. Hoe hoger de bezettingsgraad, hoe minder parkeergelegen-

opstand tegen een plan van de gemeente om een kaalslag te ple-

heden we nodig hebben. Dat geldt zeker voor woonwijken. Door

gen in het centrum, om daarmee ruimte te maken voor de nieuw-

gebruik te maken van bestaande parkeermogelijkheden in de

bouw van appartementen met rondom parkeren. Het plan is uit-

wijk, creëren we ruimte voor kinderen om te spelen en wordt de

eindelijk niet doorgegaan, maar bood Van Schaik wel de gelegen-

stad weer leefbaar. Dat is waar het om gaat en waar we naar toe

heid zich uitgebreid in te leven in de materie van het mechanisch

moeten. Daarbij kan mechanisch parkeren een belangrijke rol

parkeren. “Ik ontdekte dat mechanisch parkeren eind jaren 90

spelen,” aldus Van Schaik.

echt nog in de kinderenschoenen stond en de kennis nog slechts
mondjesmaat voor handen was.” De laatste jaren is er veel veran-

Beleid

Het beleid van de overheid spitst zich steeds meer toe op

derd. De kennis groeit en ook het aantal projecten dat wordt uit-

overdekt parkeren. Maar gebouwde parkeervoorzieningen zijn

gevoerd in mechanisch parkeren breidt gestaag uit.

duur en worden niet altijd als prettig ervaren. Vraag is dan ook,
hoe de parkeerproblematiek op te lossen? Van Schaik: “Zowel

Beladen thema

Van Schaik beseft dat parkeren nog steeds een

gebruiker, opdrachtgever en de overheid zullen gezamenlijk dienen

beladen thema is: “In de jaren 80 en 90 dacht de overheid het

te zoeken naar oplossingen. We moeten ons de vraag te stellen, hoe

aantal auto’s sterk te kunnen terugdringen. Dat is niet gelukt.

in de toekomst in dat kleine Nederland om te gaan met de ruimte?

Integedeel. Inmiddels hebben de meeste gezinnen twee auto’s.

En hoe past de parkeerproblematiek daar binnen? Zoekende naar

Daarmee is parkeren een belangrijk onderwerp geworden binnen

antwoorden, ben ik er van overtuigd, dat mechanisch parkeren een

onze mobiliteitsketen en vraagt de samenleving om adequate

belangrijke rol gaat vervullen”, aldus Van Schaik.

oplossingen op het gebied van parkeren.” Een van die oplossingen

Jerphaas van Schaik breekt
lans voor mechanisch parkeren

volgens Van Schaik is een hoger dubbelgebruik van parkeergele-

Het verschil

“Gebouwde parkeervoorzieningen zijn duur en wor-

genheden. “Dubbelgebruik in die zin dat we grote parkeergarages

den niet altijd als prettig ervaren. Dit geld vooral voor traditionele

en parkeerplaatsen, die overdag ruimte bieden aan winkelend en

parkeergarages. De bestuurder parkeert zelf zijn auto en ver-

“M e c h a n i s c h p a r ke r e n biedt
sociale veiligheid”
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“Een goed Programma
van Eisen scheidt
het kaf van het koren”

Kinderschoenen

Ook Van Schaik is er van overtuigd dat

mechanisch parkeren nog in de kinderenschoenen staat.
Dat er nog te weinig kennis is, en de regelgeving rond
mechanisch parkeren duidelijk geformuleerd dient te
worden. “Opdrachtgevers beschikken nog over te weinig

plaatst zich via een ontsluitingsweg door de garage.

kennis over de brede toepasbaarheid en de mogelijkhe-

Zodra de bestuurder of passagiers zich als voetganger in de gara-

den van het mechanisch parkeren. Door die onbekendheid

ge bewegen, worden de nadelen van deze vorm van parkeren pas

en het gebrek aan kennis is het op enkele projecten mis-

duidelijk. Denk aan de sociale veiligheid, vluchtwegen, verlichting,

gegaan, waardoor het imago van de branche is aangetast.

uitlaatgassen, vluchtwegen etc,” aldus Van Schaik.

Toch wil ik een lans breken voor mechanisch parkeren,”
aldus Van Schaik. “Ik durf te stellen, dat er geen slechte

Beter leefmilieu

Van Schaik vindt echter niet dat mechanisch

leveranciers bestaan. Omdat de opdrachtgever echter over

parkeren contra traditioneel parkeren staat: “Het doel is om par-

te weinig kennis beschikt, formuleert hij niet de juiste

keergelegenheid te bieden in gebouwde parkeervoorzieningen.

vraagstelling. Daardoor is het Programma van Eisen

Om het blik van de weg te halen en een beter leefmilieu te creë-

onvolledig en krijgt hij niet datgene wat hij wenst. Er

ren. Dat pleinen weer autovrij zijn en binnen woongebieden een

dient een duidelijke formulering door de opdrachtgevers

parkachtige omgeving ontstaat. Dat dient de doelstelling te zijn.

te komen naar de leveranciers. Dan ben ik er van over-

Een combinatie van beiden kan hierbij een grote bijdrage leveren,

tuigd dat die leverancier kan leveren wat de opdrachtge-

bijvoorbeeld traditioneel voor openbaar en mechanisch voor

vers wensen. Want hij is absoluut van goede wil en het is

bewoners. Kortom: er dient meer raffinement in de gebouwde

niet het product dat niet deugt. Het is de vraag, die niet

parkeervoorziening worden gebracht. De huidige mogelijkheden

goed is gesteld. Als het Programma van Eisen goed is

moeten beter worden benut, dubbel gebruik etc. De inrichting

opgesteld, wordt het kaf vanzelf van het koren gescheiden

van een gebied is namelijk voor een zeer lange tijd bepalend.”

en komen de echte gespecialiseerde bedrijven bovendrijven.”

Financiele haalbaarheid

Zodra de financiële haalbaarheid

moeilijk wordt of het aantal gewenste parkeerplaatsen per pro-

Wet- en regelgeving

Mechanisch parkeren is een groei-

ject niet aan de wensen voldoet, kan volautomatisch parkeren

markt. Wet- en regelgeving zijn nog niet uit gekristalli-

oplossingen bieden. De ruimte die bespaard wordt per parkeer-

seerd. Daar dient aan gewerkt te worden, maar dan wel zo

plaats is (afhankelijk van het project)in veel gevallen groter dan

dat elk project er aan getoetst kan worden. Want elk pro-

de 40% ruimte besparing die men als vuistregels neemt.

ject is maatwerk en vraagt aangepaste normen. Die regels

Mechanisch parkeren kan zowel ondergronds als bovengronds of

zullen er versneld dienen te komen. Daarmee helpt de

een combinatie van beide worden toegepast.

overheid de branche. Want door de regels te hanteren zullen binnen de branche de professionals zich sneller kun-

Volautomatisch parkeren

Mechanisch parkeren zal zich volgens

Van Schaik toespitsen op volautomatische systemen. “De voorde-

nen onderscheiden en vakbekwame bedrijven de kans
krijgen zich te manifesteren.”

len van mechanisch parkeren zijn niet
alleen het beperkte ruimtegebruik, maar
zeker ook de sociale aspecten van veiligheid. Minder energieverbruik, geen ver-

“Mechanisch parkeren de visie voor de toekomst”

lichting, geen beheer, geen diefstal.
Maar ook de milieuvoordelen. Het onnodig rondrijden voor het vinden van een parkeerplaats wordt voor-
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Grote toekomst

Van Schaik voorziet voor de markt van

komen. Daarmee dringen we ook de CO2-uitstoot aanzienlijk

mechanisch parkeren een grote toekomst. ”Want mecha-

terug. En we creëren weer ruimte op het maaiveld voor spelende

nisch parkeren biedt sociale veiligheid. Het kost de

kinderen. De leefomgeving wordt weer leuk. Want we gaan er aan

gemeenschap weinig geld. Je hoeft er geen politie bij te

voorbij dat al die auto’s en al die parkeerlocaties enorm veel ruim-

zetten. En als gebruiker kun je nooit meer comfort krijgen

te in beslag nemen. Ruimte die we toch al mondjesmaat hebben.”

dan in een mechanische parkeergarage.”

