‘Parkeren’ gigantisch

belangrijk voor winkelomzet
Dit artikel gaat over één van de belangrijkste RANDVOORWAARDEN voor het
goed functioneren van een winkelgebied, ‘parkeren’. Parkeren dreigt steeds meer
een ondergeschoven kindje te worden. Het gedachtengoed van het Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV/CROW) en de Erasmus Universiteit (1) lijkt bezig
aan een opmars. De boodschap: CONSUMENTEN vinden parkeren geen belangrijk item in de winkelkeuze én het aandeel in de winkelomzet (van consumenten
die met de auto komen) is gering.
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komen.

Type

Verhouding

Verhouding

% Omzet
auto
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Bezoekers

omzet/
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Bezoekers

60%

43%

1,5

1,9

59%

46%

1,3

2,3

60%

44%

1,4

besteding

besteding

per bezoek

per bezoek

auto versus

auto versus

fiets

lopend

2,0

2,4

Wijk

1,7

Totaal

1,9

KWG/

%

Stadsdeel

Het aandeel van autobezoekers in de winkelomzet bedraagt 60 procent. Dat is een gemiddelde van 31
winkelcentra en winkelgebieden waar Strabo de afgelopen drie jaar onderzoek heeft gedaan. Beweringen dat ‘het bezoek per auto er niet zo toe doet´ of dat ‘parkeren niet zo belangrijk is’, zijn dus pertinent
niet waar. Goede parkeervoorzieningen zijn juist essentieel voor het goed functioneren van winkelcentra
en winkelgebieden.
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daarom doorgaan met de invoer van blauwe

centra vóór en ná de invoering van betaald

zones.

parkeren. Nu mag het bedrijf nooit (tenzij het

Zo wordt ‘parkeren’ geen obstakel. En jaag

gebenchmarkte gegevens zijn zoals in de ta-

je de mensen niet naar een ander winkelcen-

bel) gegevens naar buiten brengen zonder ex-

trum. Of naar het internet. In het huidige tijd-

pliciete toestemming van de opdrachtgevers.

perk zouden winkelklanten die lang verblijven

Integriteit is namelijk het bestaansrecht van

eigenlijk ‘beloond’ moeten worden (door gra-

het bedrijf. Maar Strabo kent wél de situatie

tis parkeren). In plaats van ‘gestraft’ (door de
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GRATIS PARKEREN BESTAAT NIET!
Dat is één van de conclusies van het KpVV.

NOTEN

Daar kan Strabo zich wél bij aansluiten. Een re-

1 Studie uit 2013, ‘Vervoer naar retail’.

delijke prijs voor het parkeren in een goed winkelcentrum wil de consument best betalen. En

2 Drs. Hans P. van Tellingen is algemeen directeur

opvallend is, dat de kosten kunnen stijgen zon-

en 50% eigenaar van Strabo bv. Drs. Jeroen P. Ver-

der dat dat al te veel negatieve consequenties

waaijen is directeur onderzoek van Strabo bv en is

heeft voor het bezoekers. Per uur maakt het in

50% eigenaar. Drs. Milan Caspers is projectleider

een goed winkelcentrum vaak niet zoveel uit

van Strabo bv.

of de kosten bijvoorbeeld €1,80 of €2,30 zijn.
Maar weet wel wat de dramatische negatieve

3 Met als enige uitzondering in geheel Nederland

consequenties zijn van te weinig parkeerplaat-

Amsterdam-Centrum (hoewel ook daar nog

sen. Of van het invoeren van betaald parkeren

steeds een aanmerkelijk percentage winkelomzet

in een centrum dat nu geen tarief kent.

door autobezoekers gegenereerd wordt).

Het is dus helder dat winkeliers, gemeente, ei-

4 Het betreft 31 wijk-, stadsdeel- en binnenstadscen-

genaren en andere stakeholders moeten mee-

tra (soms meerdere centra in dezelfde plaats) in

betalen aan die parkeerplaats. Zodat consu-

Den Haag, Den Bosch, Breda, Diemen, Purmerend,

menten graag naar het winkelcentrum blijven

Geleen, Nieuw Vennep, Veenendaal, Leiderdorp,

komen. Want men komt in essentie voor het

Heerhugowaard, Rijswijk, Utrecht, Amstelveen,

goede winkelaanbod. Maar als dat ergens an-

Hoofddorp, Almere, Zoetermeer, Leidschendam,

ders net zo goed is (of zelfs iets slechter) – waar

Zeist, Rotterdam, Amersfoort, Maastricht, Amster-

het parkeren wél gratis is – dan gaat ‘de con-

dam, Apeldoorn, Hoofddorp, Zwolle, Dordrecht,

sument’ liever naar die plek waar het parkeren

Almelo en Velsen.
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Lees het verslag van de
Popup-sessie op www.parkeer24.nl

z oekwoord:
Belang

niets kost.
5 (Delen van) kernwinkelgebieden en stadsdeelcenBLAUWE ZONES

tra zijn als groep samengenomen. Dit vanwege de

Een erg goed instrument is de invoer van blau-

verrassend grote overeenkomsten qua winkelge-

we zones. Daarmee worden ongewenste lang-

drag.
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