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SWECO BELGIUM, UW PARTNER IN PARKEREN
PARKEREN IS EEN VERRASSEND BREED VAKGEBIED: KENNIS OVER MOBILITEIT, RUIMTE EN
VASTGOED KOMEN HIERIN SAMEN. DOOR SWECO IN TE SCHAKELEN BENT U VERZEKERD VAN EEN
TECHNISCH EN FINANCIEEL HAALBARE, MAAR OOK EEN DUURZAME EN GEBRUIKSVRIENDELIJKE
PARKEEROPLOSSING. WIJ ASSISTEREN U IN ELKE FASE, VAN INITIATIEF TOT AAN BEHEER EN
ONDERHOUD.
In de adviestrajecten staan onze kernwaarden altijd centraal:
duurzaamheid, innovatie en technische bekwaamheid. Kortom,
Sweco Belgium adviseert om uw doelstellingen te realiseren. Dit mag
u van Sweco als partner in parkeren verwachten.
KWALITEIT VERDIENT ZICH TERUG
De vraag naar ondergrondse parkeervoorzieningen neemt vanwege
ruimtegebrek en de gewenste kwaliteit in de openbare ruimte toe.
De investeringskosten per ondergrondse parkeerplaats liggen echter
hoger dan bij parkeren op straatniveau. Het prijsverschil kan oplopen
van factor vier tot soms twintig, met stijgende parkeertarieven als
gevolg. De consument heeft hiervoor veelal geen begrip, omdat
gebruiksvriendelijk parkeren gezien wordt als een recht.
Kwaliteit en kostenbeheersing staan dus centraal bij
parkeeroplossingen. Sweco adviseert u bij het creëren van de
optimale mix van efficiënt ruimtegebrek en gebruikscomfort,
op basis van inzichten vanuit de NEN 2443* en onze brede
praktijkervaring. Bovendien houden we rekening met de ESPA**toets. Parkconsult wordt bijvoorbeeld veel gevraagd om ontwerpen
van derden te beoordelen en van verbetervoorstellen te voorzien.
Hierbij zorgt Sweco altijd op een kostenbewuste manier voor een
passende parkeeroplossing.

U bent hierdoor verzekerd van behoud van kwaliteit en tegelijkertijd
wordt de aantrekkelijkheid van de parkeergarage verhoogt.
Ook voor parkeerprojecten geldt: een goed begin is het halve
werk. Door al in de initiatieffase na te denken over beheer en
exploitatie kunnen de hoogste rendementen worden behaald.
Sweco onderzoekt bijvoorbeeld altijd of een parkeerplaats op
wisselende momenten door verschillende groepen kan worden
gebruikt. Dubbelgebruik is één van de mogelijkheden die onze
parkeerspecialisten bekijken om de verhouding tussen kosten en
opbrengsten zo optimaal mogelijk te maken.
Sweco helpt u graag bij het slim plannen en inrichten van
parkeervoorzieningen. Hierbij bieden wij een optimaal
gebruiksgemak aan zowel exploitant, beheerder als gebruiker.
Kortom, Sweco draagt zorg voor het creëren van een kwalitatieve
parkeeroplossing en een efficiënt ontwikkeltraject. Voor u kan dit in
kosten en opbrengsten een relevant verschil maken.
* Sweco stond aan de basis van de Nederlandse norm. Een Belgische
norm bestaat tot nu toe niet.
** European Stadard Parking Award.

EFFICIËNT INRICHTEN EN ORGANISEREN
ONZE PARKEERSPECIALISTEN ADVISEREN EN HELPEN
OM UW DOELSTELLINGEN TE REALISEREN.

PARKEERORGANISATIE
Staat u aan het begin van de introductie van een nieuw
parkeerbeleid of voor het doen van investeringen in
parkeervoorzieningen? Dan is het van belang om inzicht te hebben
in de organisatiewijze en de exploitatiemogelijkheden van parkeren.
Of u nu een gemeente vertegenwoordigt of als particuliere partij
betrokken bent bij parkeervoorzieningen, er staan altijd meerdere
opties open. De keuze van het type parkeerorganisatie en de
financiële haalbaarheid van de parkeerexploitatie beïnvloeden
elkaar. Een kritische blik op de parkeerorganisatie ten aanzien van
het operationeel, commercieel, technisch en administratief beheer
levert meer kwaliteit en lagere kosten op.

KOSTEN-BATENANALYSE VAN EEN PARKEERGARAGE
U wilt een parkeergarage bouwen, en u wilt de waarde van een
parkeergarage berekenen om te bepalen in hoeverre het een
verantwoorde investering is. Het exploitatierekenmodel van Sweco,
met als resultaat de beleggingswaarde of investeringsruimte,
verschaft u hierin inzicht. Alle bouwkosten, personeelskosten,
huisvestingskosten en algemene kosten (waaronder geldverwerking,
verzekeringen, zakelijke lasten) enerzijds, en parkeeropbrengsten
anderzijds vormen hier voor de input. De ervaring van Sweco draagt
zorg voor een juiste invulling van al deze parameters. Samen met u
kan ’aan de knoppen worden gedraaid’, zodat u inzicht krijgt in de
effecten van wijzigingen in bovengenoemde parameters.

Aandachtspunten zijn de parkeertaken die moeten worden
uitgevoerd alsmede de algemene aspecten als eigendom,
financiering, ontwikkeling, exploitatie en beheer van
parkeergarages. Onze ervaring is dat in veel gevallen de gemeente
vanuit haar publieke taak een belangrijke rol heeft in het succes
van de exploitatie van een parkeergarage. Gemeenten zijn immers
verantwoordelijk voor het parkeren in de openbare ruimte en
daarmee voorwaardenscheppend. Straat- en garageparken
zijn veelal aanvullend aan elkaar, maar soms is er sprake van
concurrentie.

ONTWERP VAN EEN PARKEERGARAGE
Indien blijkt dat een parkeergarage rendabel is, of indien dit past
binnen het nieuwe parkeerbeleid, kan Sweco Belgium instaan voor
het volledige design van A tot Z van deze infrastructuur.
Als multidisciplinair studiebureau heeft Sweco alle specialisten in
dienst op gebied van architectuur, stabiliteit, speciale technieken,
mobiliteit, project management en BREEAM. Sweco heeft hierdoor al
heel wat ervaring opgebouwd rond parkeren.

DUURZAAM ÉN EFFICIËNT PARKEREN
SWECO BELGIUM VERTREKT ALTIJD VANUIT EEN DUURZAAM PARKEERBELEID*. EEN
GOED PARKEERBELEID DRAAGT BIJ TOT DE KWALITEIT VAN DE OMGEVING. DIT KAN DOOR
PARKEERVOORZIENINGEN MINDER MILIEUBELASTEND VORM TE GEVEN, MAAR KOSTEN- EN
RUIMTEBESPARINGEN WORDEN OOK ALS DUURZAAM GEZIEN. EEN DUURZAAM MOBILITEITSBELEID
KAN OOK NIET LOS GEZIEN WORDEN VAN EEN DUURZAAM PARKEERBELEID. SWECO HEEFT VOOR U
DUS TAL VAN MOGELIJKHEDEN OM BIJ TE DRAGEN AAN EEN DUURZAME INRICHTING.

MINDER RUIMTE EN GRONDSTOFFEN DOOR BETER BENUTTEN
Een goed parkeerbeleid draagt bij tot de kwaliteit van de omgeving.
Een gebouwde parkeervoorziening kost tussen de € 10.000,- en
€ 60.000,- per parkeerplaats. Dit betekent dat erg veel ruimte en
grondstoffen ten behoeve van parkeren soms zinloos verbruikt worden.
Sweco Belgium kan voor u de mogelijkheden van dubbelgebruik
onderzoeken, waardoor er minder grondstoffen en ruimte nodig zijn.
Sweco heeft hiervoor een analysemodel ontwikkeld, waarmee voor
u geanalyseerd wordt hoe en in welke mate parkeerplaatsen door
verschillende doelgroepen bruikbaar zijn (dubbelgebruik).
Bij een gebied met verschillende functies kan dubbelgebruik
resulteren in een totale parkeerbehoefte die tot dertig procent lager
ligt, dan bij een situatie zonder dubbelgebruik. Dit draagt bij aan een
duurzame inrichting, maar biedt u ook:
• bouwkostenbesparing
• exploitatiekostenbesparing
• hogere opbrengsten per parkeerplaats
Een optimaal dubbelgebruik van de parkeervoorzieningen kan ook
richting geven aan het te ontwikkelen vastgoedprogramma. Door hier
vroegtijdig rekening mee te houden, kan uiteindelijk voordeel gehaald
worden.

HERGEBRUIK PARKEERGARAGES
Doordat in stedelijke gebieden steeds meer verdichting en inbreiding
plaatsvindt, worden bovengrondse parkeervoorzieningen steeds
vaker vervangen door bebouwing met daaronder een ondergrondse
parkeergarage. Vanuit de duurzaamheidsgedachte en de zoektocht
naar innovatieve oplossingen heeft Sweco samen met Ballast
Nedam een demonteerbare parkeergarage ontwikkeld waarbij
96% van de materialen herbruikbaar is. Bijvoorbeeld als tijdelijke
parkeergarage bij herontwikkeling, waarbij ter overbrugging toch een
parkeervoorziening nodig is. Na enkele jaren kan de parkeergarage
zonder verlies aan materialen op een andere locatie opnieuw
voortgezet worden. Naast de milieuvoordelen is er voor u ook een
financieel voordeel. De demontagekosten van de parkeergarage
kunnen namelijk gedekt worden door de restwaarde van de
parkeergarage. In feite is met de koop van de demonteerbare garage
de ”verwijderingsbijdrage” betaald. Een demonteerbare garage
ligt ongeveer op hetzelfde prijsniveau als een niet-demonteerbare
parkeergarage.
MINDER UITSTOOT DOOR EFFECTIEVE PARKEERVERWIJZING
Het zoeken naar een geschikte parkeerplaats heeft nadelige
effecten op het milieu en de leefbaarheid van het (stads)centrum.
Het verminderen van de hoeveelheid gereden kilometers van het
zoekverkeer draagt daarom bij aan een duurzamere inrichting.
Door het aanbieden van een goede parkeerverwijzing naar
gebouwde parkeervoorzieningen of parkeerpleinen kan in rijtijd
worden bespaard, doordat het zoekverkeer direct gewezen wordt
op vrije parkeerplaatsen en parkeermogelijkheden. U kunt, voor
het nemen van een investeringsbesluit, de effectiviteit van
het parkeerverwijssysteem aantonen door het verkeersgedrag
te simuleren. Dit kan met de parkeerverwijsmodule van het
verkeersmodel Paramics, waarvan Sweco distributeur is. Hiermee
kan ook het meest effectieve verwijsplan worden bepaald. De milieueffecten kunnen vervolgens in kaart worden gebracht, zodat u de
invloed op de kwaliteit van de leefomgeving goed inzichtelijk heeft.
Dit inzicht kan sturing geven aan de routering van het verkeer en de
locatie van de ingang van een parkeergarage.
DUURZAME ENERGIE
Graag kijkt Sweco Belgium samen met u naar de mogelijkheden om
parkeergarages van duurzame energie te voorzien. Bovengrondse
parkeergarages bieden hiervoor kansrijke mogelijkheden door
bijvoorbeeld middels zonnecollectoren in de eigen energiebehoefte te
voorzien. Sweco heeft uiteraard ook talloze andere opties voor u.
* Zie vademecum Duurzaam Parkeerbeleid uitgegeven door de
Vlaamse overheid.

PARKEERBELEID EN -BALANS
REFERENTIEPROJECT STAD VILVOORDE - VOORSTELLEN SCENARIO’S
NIEUW PARKEERBELEID
Voor het verbreden en verdiepen van het mobiliteitsplan koos de stad
Vilvoorde ”Parkeren” als één van de thema’s. Het is de wens van de
stad om het handelscentrum aantrekkelijker en leefbaarder te maken.
Daarom werden verschillende scenario’s voor een nieuw parkeerbeleid
onderzocht. Enkele van deze scenario’s voorzagen om het parkeren
te concentreren in een ondergronds parkeergebouw. Hiervan werden
naast de mobiliteitseffecten ook de economische en technische
haalbaarheid onderzocht.

ONTWERP VAN PARKEERGARAGES
REFERENTIEPROJECT STAD ANTWERPEN OPERAPLEIN
Op en rond het toekomstige Operaplein zijn heel
wat werken gepland voor het openbaar vervoer. Net
onder het plein vormt een lobby als toegang naar de
stad. Het niveau eronder is voorbehouden voor een
tram en een parkeergarage die plaats biedt aan 400
auto’s. Op het niveau -2 rijdt de premetro. Architect
Manuel De Sola Morales heeft gekozen om beide
functies op hetzelfde niveau te brengen en tram en
auto niet van elkaar te scheiden. Wie op het perron
afstapt, heeft daardoor zicht op de garage. De lobby,
in de vorm van een lichtpunt op het plein, moet ervoor
zorgen dat er ook ondergronds daglicht aanwezig is.
Sweco werkt aan dit project in opdracht van TV SAM.
Sweco is verantwoordelijk voor het voorontwerp,
ontwerp en de begeleiding van de aanbesteding
van het conceptontwerp van Morales. Binnen de
opdracht moet zowel stabiliteit, bouwkunde, speciale
technieken (ventilatie, RWA, traminstallaties,...)
bestudeerd worden.

DUURZAME MOBILITEIT
REFERENTIEPROJECT STAD BRUGGE - FIETSVOORZIENINGEN VOOR BEWONERS
Het stadsbestuur van Brugge bestelde bij Sweco een studie die uitzocht
hoe de bewoners dichtbij hun woning aantrekkelijke, diefstalbestendig
parkeervoorzieningen voor hun fiets kunnen krijgen. De stad leverde de afgelopen
jaren immers grote inspanningen om de verkeersleefbaarheid in de binnenstad te
verhogen. In de vele smalle straatjes en huisjes is het echter niet altijd makkelijk
om fietsen veilig en comfortabel te stallen. Sweco bracht de problematiek en de
mogelijkheden voor bijkomende fietsparkeervoorzieningen in de Brugse binnenstad
in kaart.

PARKEERBEHEER EN -EXPLOITATIE
REFERENTIEPROJECT - NOTA PARKEERTAKEN
GEMEENTEN UITBESTEDEN
Moeten we onze parkeertaken zelf uitvoeren of
uitbesteden aan de markt? Een actueel dilemma
in veel gemeenten. Zelf doen kan goedkoper zijn,
maar wellicht biedt een marktpartij meer kwaliteit.
Om gemeenten hierbij te ondersteunen, heeft
Kennisplatvorm Verkeer en Vervoer door Sweco een
discussienota laten opstellen over het al dan niet
uitbesteden van parkeertaken door gemeenten.
De hoofdlijnen dienen als handvest voor een
parkeerdiscussie. De nota besteedt aandacht aan
ontwikkeling, eigendom, exploitatie en beheer van
parkeergarages. Tevens heeft Sweco de gemeenten
Vilvoorde, Jette, Amsterdam, Den Bosch, Arnhem en
Apeldoorn hier geadviseerd.

ONZE MAATSCHAPPELIJKE ROL
U KUNT ZICH TOT SWECO RICHTEN MET GROTE VERWACHTINGEN. WE BELOVEN UW MEEST
BETROKKEN EN TOEGANKELIJKE PARTNER TE ZIJN. HET MOET MAKKELIJK ZIJN OM MET SWECO
SAMEN TE WERKEN EN WE ZULLEN ALLES IN HET WERK STELLEN OM UW BEHOEFTEN ALS DE
BESTEN TE BEGRIJPEN. WE BELOVEN OOK ERVOOR TE ZORGEN DAT U EXACT DE JUISTE EXPERTISE
VOOR UW SPECIFIEKE PROJECT KRIJGT.
Sweco is zich zeer bewust van de kritische wijze waarop de
consument naar openbaar parkeren kijkt. De consument is zich
niet bewust van de (investerings)kosten die gepaard gaan met
het ontwikkelen en beheren van een parkeervoorziening en
denkt dat parkeren door gemeenten en parkeerexploitanten als
’melkkoe’ wordt gebruikt. Daarnaast is de gebruiker kritisch op de
geleverde kwaliteit en het gebruiksgemak. Hier staat tegenover
dat parkeeroplossingen duurder worden en dat parkeren vaak
geen rendabele activiteit is. Het is daarom de taak van onze
parkeerspecialisten een goed evenwicht te vinden tussen alle
parameters van een parkeervraagstuk. Op die manier komt men
tot een parkeerbeleid dat door iedereen (exploitant en gebruiker)
gedragen wordt.
Sweco Belgium heeft naar aanleiding van de genoemde
problematiek een vooruitstrevende rol en zienswijze bij haar
parkeeradvisering en geeft oplossingen op alle domeinen van
parkeren:

• Parkeeronderzoek (capaciteit, bezetting, duur);
• Parkeerbeleid;
• Parkeerbalans (dubbelgebruik van parkeerplaatsen);
• Parkeerbeheer;
• Parkeerexploitatie;
• Waardebepaling van parkeervoorzieningen (kostenbatenanalyse);
• Ontwerp parkeergarages, parkeerterreinen en parkeervoorziening;
• Parkeersystemen: slagboom, betaalautomaat en centrale
meldkamer;
• Tijdelijke garages, demontabele garages;
• Vrachtwagenparkeren
• Ontsluiting parkeergebouw op het openbaar domein;
• Opmaak Mober of Effectenstudie voor parkeervoorzieningen >200
plaatsen;
• Bijdrage in vakpers, CROW, VEXPAN.

