
 

 

    

 

                                                                                            Wageningen 7 Maart 2018 

 

Geacht college van B&W en gemeenteraad, 

 

Met de verkiezingen in het vooruitzicht willen wij uw aandacht voor de bereikbaarheid en 

parkeerfaciliteiten van onze stad. Voor de toekomstige vitaliteit van het centrum van 

Wageningen vragen wij de bestuurders van Wageningen de juiste keuzes te maken. Een 

goede bereikbaarheid en voldoende parkeergelegenheid zijn daarbij onmisbaar. Zonder 

deze twee voorwaarden wordt de vitaliteit van Wageningen bedreigd.  

De Wageningse ondernemers zijn verenigd in het WOC (Wagenings Ondernemers Contact) 

en SOW (Stichting Ondernemersfonds Wageningen).  

Het WOC en SOW hebben naar aanleiding van zowel de huidige parkeergelegenheid en 

bereikbaarheid als ook de toekomstige plannen met betrekking hierop (zie ook de 

oplegnotitie) twee onafhankelijke adviesbureaus benaderd. Deze adviesbureaus zijn INretail 

(grootste brancheorganisatie in retail non-food) en BRO (adviesonderneming op het gebied 

van ruimtelijke ontwikkeling, milieu en economie). Zowel INretail als BRO hebben een 

rapport opgesteld aan de hand van de situatie omtrent de bereikbaarheid en 

parkeergelegenheid in centrum Wageningen. Graag bieden wij beide onderzoeksrapporten 

die uitgevoerd zijn door deze organisaties u aan. Het WOC en het SOW ondersteunen de 

onderzoeksbevindingen van beide rapporten. 

Wij hopen van harte dat de mening en wensen van het WOC en SOW serieus genomen 

worden voor het behoud van een levendige weerbare binnenstad van Wageningen. En dat 

deze adviezen een hulpmiddel kunnen zijn. Wij als ondernemers willen daarin graag met u 

samenwerken.   

 

Met vriendelijke groet, 

Ruud van Doorn        SOW 

Leo de Windt             WOC 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi589eRxqzZAhWCyKQKHcMcDmIQjRwIBw&url=https://twitter.com/wocwageningen&psig=AOvVaw0NKIxjhTUsWpo_0ixE5KFU&ust=1518943098907790
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1. INLEIDING  

 

 

1.1 Aanleiding 
 

De Stichting Ondernemersfonds Wageningen (SOW) maakt zich zorgen over de toekomstige parkeer-

situatie in Wageningen. Concrete aanleiding is het feit dat medio 2018 een groot aantal parkeerplaat-

sen op de locatie Duivendaal wegvallen als gevolg van herontwikkeling van het gebied. Door de ge-

meente Wageningen is een inventarisatie gemaakt van de parkeermogelijkheden in en om de binnen-

stad. Tevens is een inschatting gemaakt van de parkeerbehoefte in de toekomst en zijn de effecten 

van ruimtelijke ontwikkelingen zoals Duivendaal in beeld gebracht, maar ook de herontwikkeling van 

de SNS-locatie, het Postkantoor en de herinrichting/vergroening van het Plantsoen. 
 

Figuur 1.1: Binnenstad Wageningen (bron: Parkeerplan Wageningen 2015) 

 

De ontwikkelingen hebben een directe relatie met het Parkeerplan 2015-2020 waarin maatregelen 

worden aangekondigd die inzetten op verminderen van parkeerdruk werknemers, uitbreiden parkeer-

regulering, extra parkeercapaciteit voor de binnenstad van P+R en beter benutten van bestaande ca-

paciteit voor bewoners van de binnenstad. Relevant hierbij is de consument en zijn bezoek en koop-

gedrag. 
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1.2 Vraagstelling en aanpak 
 

De SOW vraagt BRO haar visie te geven op de parkeersituatie in en om het centrum van Wagenin-

gen. Dit mede op basis van de concept-oplegnotitie ‘Integrale visie Parkeerinventarisatie binnenstad 

Noord Wageningen’. De SOW maakt zich zorgen over de beschikbaarheid van parkeervoorzieningen 

voor bezoekers van het centrum in de toekomst.  

 

Aanpak BRO 

In de genoemde concept-oplegnotitie wordt een kwantitatieve analyse gemaakt van het aantal be-

schikbare en in de toekomst gewenste parkeerplaatsen. Een check op de onderzoeksresultaten is een 

tijdrovende en dus ook kostbare aanpak. Daar is in deze notitie dan ook niet voor gekozen. Naar onze 

mening is een visie op de functie van de binnenstad van Wageningen en de waarde en waardering 

van het centrum, uit oogpunt van de bezoeker/consument, het uitgangspunt voor een cijfermatige ana-

lyse van de parkeerbehoefte. De uiteindelijke parkeerbehoefte voor auto’s is daar dan een afgeleide 

van. 

 

Wij geven in voorliggende notitie een kwalitatieve visie op het bredere mobiliteitsvraagstuk van de bin-

nenstad van Wageningen. Daarbij houden wij rekening met de huidige en toekomstige wensen en ge-

drag van bezoekers/consumenten als het gaat om mobiliteitskeuzen. Niet alleen voor de auto, maar 

ook voor de fiets en het openbaar vervoer. De keuzen worden in de toekomst sterk beïnvloed door de 

technische mogelijkheden. De effecten daarvan zijn nog erg moeilijk in te schatten. Op basis van onze 

visie doen we voorstellen voor een nadere uitwerking naar oplossingen.  

 

Flexibiliteit bij het kiezen van oplossingen voor de korte termijn is naar onze mening een erg belangrijk 

uitgangspunt. Immers, de consument maakt zijn eigen keuzes. Het betreft hier dan primair de bewo-

ners van Wageningen en daarnaast de bezoekers, zakenmensen en toeristen. Bij zijn huidige en toe-

komstige bezoek- en koopgedrag heeft hij veel te kiezen. Immers, de binnenstad van Wageningen 

staat niet op zich en moet concurreren met steden als Veenendaal, Ede, Arnhem en Utrecht. De be-

volking ‘ontgroent’ (meer 1- en 2-persoons huishoudens met minder kinderen) en ‘vergrijst’ (toename 

50+-ers) met elk hun eigen mobiliteitsgedrag. Duidelijk is dat gebruik van de auto, in welke vorm dan 

ook, nu en in de toekomst voor alle doelgroepen belangrijk is. Veranderingen in het gebruik van ver-

voermiddelen en maatregelen die inzetten op het sturen daarin (zie maatregelen Parkeerplan 2015) 

hebben veelal beperkt en soms zelfs averechts effect als niet rekening wordt gehouden met de basis-

situatie en plannen die het ruimtelijk-economisch functioneren van de binnenstad bepalen.  

 

Dat onderzocht moet worden hoe dit gedrag, uitgaand van gewenst beleid, kan worden beïnvloed is 

evident. En dat het DNA van de bevolking van Wageningen (veel studenten, hoogopgeleid etc.) daar-

bij mede bepalend is ook. Dat we daarbij niet de ogen moeten sluiten voor de (korte termijn) positieve 

dan wel negatieve klimaat- en milieueffecten van mobiliteitskeuzen is ook duidelijk. Tegelijk is het 

goed te beseffen dat verkeerstechnische maatregelen, de ruimtelijk-economische situatie en ontwikke-

lingen in de retailsector voor en in de binnenstad van Wageningen niet los van elkaar kunnen worden 

gezien. De consument kiest immers zelf wat hem het beste past.  
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2. POSITIEBEPALING BINNENSTAD WAGENINGEN 

 

 

2.1 Inleiding 
 

Positiebepaling van centrumgebieden met de omvang en functie zoals die van Wageningen is in deze 

tijd een uitdaging. De consument neigt te kiezen voor winkelgebieden van grotere omvang meer win-

kelaanbod, meer overige voorzieningen (horeca, cultuur, leisure, diensten) en meer beleving:  

 Lokaal boodschappen doen neemt toe (+7,9% t.o.v. 2011) terwijl aankoop niet-dagelijkse artikelen 

afneemt (-4% t.o.v. 2011). 

 De positie van centra van middelgrote steden (10.000-40.000 m2 wvo, (Wageningen ca. 26.000 

m2 wvo)) met een regionale functie verkleint, vooral door toenemende aankopen via internet en 

parallel daarin teruglopend aantal vestigingen van ketens in deze centra in internetgevoelige bran-

ches (mode, vrije tijd etc.). 

 

Het voorkomen van leegstand en het herdefiniëren van de toekomstige positionering van het centrum 

van Wageningen is daarbij een opgave. Daarbij is het vertrekpunt ‘de basis op orde’ (schoon, heel en 

veilig), een goede bereikbaarheid en parkeersituatie en het streven naar een compact, compleet en 

comfortabel centrumgebied. Met een profilering die past bij het DNA van de bewoners en bezoekers. 

 

 

2.2 Verzorgingsfunctie en concurrentiepositie 
 

Inwoners en koopkracht 

De gemeente Wageningen telt ruim 38.000 inwoners. Dit is het primaire verzorgingsgebied voor de 

binnenstad van Wageningen. Van oudsher is sprake van de driehoek ‘Ede-Veenendaal-Wageningen’. 

Door de grotere mobiliteit en bereidheid bij de consument grotere afstanden af te leggen (autobezit en 

-gebruik en ontwikkeling OV, elektrische fiets) en concentratietendens grotere winkels en buitenlandse 

formules en voorzieningen, zijn de grotere steden steeds meer in trek. Arnhem en Utrecht, maar ook 

Veenendaal maken op dat vlak sterke ontwikkelingen door. Al deze plaatsen werken op hun manier 

aan het vergroten van de attractiviteit van hun binnenstad. De grotere steden zijn in trek bij de nieuwe 

en grotere winkelformules, de middelgrote centra door hun specialistisch aanbod en bereikbaarheid 

en parkeeroplossingen. Dit is het speelveld waarin Wageningen opereert. In de navolgende kaart is 

het spanningsveld van omliggende binnensteden weergegeven. De omvang van het aanbod bepaalt 

in steeds sterkere mate de aantrekkingskracht op de regiobezoekers. 
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Figuur 2.1: Concurrentieveld binnenstad Wageningen 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 2.2: Gebruikers voorzieningen binnenstad Wageningen  



Hoofdstuk 2 6  

2.3 Perspectieven kleinere binnensteden 
 

De ondernemers en gemeente staan met het werken aan de binnenstad van Wageningen voor de op-

gave vast te stellen wat hun onderscheidend vermogen kan en moet zijn. De kans ligt hier vooral in 

het uitdragen van aanwezigheid van specialistisch aanbod (w.o. ecologische producten) en het eigen 

DNA. (zie ook ‘Aan de slag met de binnenstad’). Voor funshoppen en uitgaan zijn de grotere steden in 

trek. Kleinere steden zoals Wageningen zijn steeds meer afhankelijk van de lokale bewoners, aange-

vuld met (beperkt) regiobezoekers en toerisme. Voor hen is gemak en comfort bij het bezoek belang-

rijk. En elkaar ontmoeten, al dan niet in horeca of op flexwerkplekken. Dit laatste betreft speciaal stu-

denten, bezoekers van de campus, internationale studenten, maar ook ZZP’ers en overige zakenlui. 

Hier ligt een kans en opgave om de verschuiving van de functie ‘winkelen’ naar horeca, diensten en 

flexwerken te faciliteren. 

Dit vereist inzetten op gemak en doelgroepgericht aanbod. Gemak ook in bereikbaarheid en parkeren. 

Gedifferentieerd naar de verschillende doelgroepen en bezoekdoelen. Die doelgroepen en de bijbeho-

rende aanbodvoorzieningen moeten wel eerst worden vastgesteld. 

  

 
2.4 Plannen en initiatieven 
  

Wageningen heeft door de aanwezigheid van de Universiteit en Researchcenter landelijk (en interna-

tionaal) een afwijkende bevolkgingssamenstelling. Zo is onder inwoners door de grootste studenten-

populatie van Nederland de leeftijdsgroep 12-24-jarigen tweemaal zo groot als in Gelderland en blijkt 

het internationale karakter uit het aandeel van 12% niet-westerse allochtonen t.o.v. 8,5% landelijk. 

Hierdoor is het aandeel 1-persoonshuidhoudens zeer hoog: ca. 60% ten opzichte van landelijk 35%. 

Tegelijk is ondanks het relatief hoge aandeel hoogopgeleiden de groep mensen met een laag inko-

men bijna tweemaal zo groot als in vergelijkbare gemeenten. Deze groepen, als bewoner, zakelijk be-

zoeker of toerist, zijn elk op hun manier gebruiker van de voorzieningen in het centrum. 

 

De voorgaande tabel is afkomstig uit ‘Aan de slag met de binnenstad’. Hoe meer sterren hoe belang-

rijker de relatie. De kleur geeft de kansen op versterking van de relatie weer (geel groot, rood zeer 

groot). Uit de figuur blijkt het belang voor de diverse doelgroepen van de bereikbaarheid van het cen-

trum. Of zij nu met de fiets, auto of OV komen, overdag of in de avond, door de week of in het week-

end. Dit gekoppeld aan de voorzieningen stelt verschillende eisen aan de bereikbaarheid en parkeer-

capaciteit (auto) en stallingsmogelijkheid voor de (brom)fiets nabij de voorzieningen. 

 

Autogebruik voorzieningen 

Er staan in Nederland acht miljoen auto's geregistreerd. In 1990 waren dat er nog vijf miljoen. Bijna 

zes op de tien Nederlanders kan zich geen leven zonder auto voorstellen, nu niet, en in de toekomst 

niet. Het autobezit onder jongeren neemt weliswaar af, maar het lijkt erop dat zij het autobezit alleen 

maar uitstellen. Zodra ze wat meer gesetteld zijn, kopen ze vaak wel een auto. Kortom, we kunnen 

stellen dat we over het algemeen graag autorijden. De auto is daarbij steeds meer onderdeel van een 

‘keten’ van bezoekdoelen: ‘s Ochtends snel de kinderen naar school en doorrijden naar het werk, 
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‘s avonds op de terugweg kunnen de boodschappen achterin. Na het eten nog even langs de sport-

school en gelijk een brief op de bus doen. De auto is goed voor 49% van alle personenverplaatsingen 

in Nederland en voor 74% van alle kilometers. 

 

Economisch gezien ligt er een directe relatie tussen de hoogte van de bestedingen en het gebruikte 

vervoermiddel: 60% van de omzet komt van mensen die met de auto komen. Dit geldt zeker voor de 

regiobezoekers. Mensen die van verder weg komen blijven geregeld langer en besteden meer. Net als 

het gegeven dat de bulk-boodschappen met de auto worden gedaan. Goede parkeervoorzieningen 

zijn hierbij essentieel. Evenals gratis parkeren: wel of niet gratis parkeren scheelt 10-30% omzet.  

 

Natuurlijk zijn er ook signalen van veranderingen, zoals de ontwikkeling van autobezit naar autoge-

bruik, bewuster gebruik, gebruik van alternatieven zoals fiets en OV. Maar de ontwikkelingen gaan 

niet overal even snel en alternatieven zijn niet voor iedereen en overal beschikbaar.  

 

Fietsgebruik Wageningers 

De fiets is in ons land veelgebruikt en geheel geaccepteerd voor een reis voor onderwijs en het doen 

van kleine boodschappen. Maar voor zakelijke reizen wordt de fiets eerder als ongepast beschouwd. 

Zaken die het fietsgebruik beïnvloeden zijn in de eerste plaats de ruimtelijke inrichting. Een gebouwde 

omgeving die resulteert in korte afstanden herkomst en bestemming en bijdragen aan een gevoel van 

verkeersveiligheid hebben invloed op het fietsgedrag. Daarnaast zijn de voorzieningen op de bestem-

ming van belang. Diverse stallingsmogelijkheden, voor kort bezoek liefst voor de deur en bij langer be-

zoek mogelijk bewaakt en mogelijk ook verder weg. Zeker door toename van het aandeel duurdere e-

bikes vindt men stallingsmogelijkheden belangrijk. Dit geldt in de toekomst zeker ook voor de Wage-

ningse jongeren en studenten die nu al veel gebruik maken van de fiets. 

 

 

2.5 Beleidskader voor de binnenstad 
 

Het College va B&W van Wageningen heeft in 2014 aangegeven te willen werken aan versterking van 

een vitale en toekomstbestendige binnenstad. Doel van de visie op de binnenstad zoals verwoord in 

‘Aan de slag met de binnenstad’ is het vinden van een richting, een stip op de horizon, voor over 10-

15 jaar. Dit zoveel mogelijk ’samen met de stakeholders in de stad’. Zodat initiatieven kunnen worden 

afgestemd. Daarbij zijn een aantal belangrijke zaken geconstateerd. Er is een basispakket nodig zoals 

op het gebied van veiligheid en bereikbaarheid, de bewoner moet niet worden vergeten en hetzelfde 

geldt voor het verdienmodel, het economisch belang, van de ondernemer.  

 

Vanuit deze invalshoek en uitgangspunten zijn knelpunten, kansen en ideeën ingebracht, die vertaald 

zijn in de volgende 7 hoofdlijnen (kern): 

1. karakter versterken, parels koesteren en oppoetsen (uitgaan van DNA stad); 

2. binnenstad en WageningenUR beter verbinden (zowel kennis als de mensen zelf); 

3. entrees aanpakken (door aan te sluiten bij de structuur en groen en kunst te gebruiken); 

4. leegstand aanpakken, aanbod concentreren (samenwerking, korte en lange termijnacties); 

5. ruimte voor de fiets (stimuleren van gebruik (elektrische)fiets via fietsroutes en stallingen); 
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6. beter vindbaar en bereikbaar (naast winkels ook zakelijke en toeristische bezoekers bedienen); 

7. initiatief ondernemen vergemakkelijken (hard- en software gericht op vergroten levendigheid). 

 

De kracht van deze 7 punten is dat ze voor de diverse stakeholders (gemeente, ondernemers, vast-

goedeigenaren en bewoners) kansen bieden om bij aan te haken. De opgave is dan om het sociaal, 

maatschappelijk en economisch belang in evenwichtige verhouding te combineren. Immers, zonder 

bezoekers geen omzet en daar moeten winkels, horeca, culturele en maatschappelijke voorzieningen 

het van hebben. Zij zorgen zo voor de gewenste vitaliteit en levendigheid van het centrum. 

 
 

2.6 Knelpunten parkeren binnenstad 
 

De gemeenteraad van Wageningen heeft in september 2013 het Gemeentelijk Mobiliteitsplan (GMP) 

vastgesteld. In het uitvoeringsprogramma hebben diverse projecten betrekking op parkeren, waarbij 

de nadruk vooral ligt op maatregelen gericht op beter benutten en sturing via reguleringsbeleid, verwij-

zings- en flexibele systemen en verdeling en het regime van parkeren. Met naast aandacht voor de 

auto ook aandacht voor het fietsparkeren, gelet op inzet op en verwachting van toenemend gebruik 

van de (elektrische) fiets bij bezoek aan het centrum. Afhankelijk van de te bereiken resultaten met 

deze maatregelen wordt bezien of uitbreiding van de capaciteit in en om de binnenstad nodig is. Voor 

de ondernemers is vooral relevant wat de planvorming voor Duivendaal (weghalen parkeerplaatsen) 

en de SNS-ontwikkeling (woningbouw met deel bezoekersparkeren) gaat betekenen dan wel of dit 

een bedreiging vormt als het gaat om aantal parkeerplaatsen en het regime in het centrum. 

 

Het parkeerbeleid en de plannen ademen sterk de sfeer van focus op het parkeeraanbod. Dit blijkt uit 

het kwantitatief denken. Wat zich uit in het hanteren van zones, reguleringsmaatregelen en capaciteit 

neerleggen bij de marktsector dan wel buiten het centrum. Dit is vooral in theorie en op papier door-

dacht. In de praktijk lijkt dit echter vooral een beeld te geven van een grote mate van versnippering, 

een vergroting van de parkeerdruk in woonwijken om de binnenstad heen (buiten de urgentie- en re-

guleringszone).  

 

Wat ontbreekt is voldoende aandacht voor de vraagzijde, de bezoeker. Zoals de kwaliteit van parke-

ren in relatie tot de kwaliteit van de openbare ruimte. De bezoeker moet niet alleen kúnnen parkeren 

in of rond het centrum. Hij of zij moet er ook wíllen parkeren. De consument laat zich steeds meer lei-

den door beschikbaarheid en gemak. Dit betekent voor het boodschappen doen dichtbij en bij voor-

keur gratis, voor winkelen en uitgaan mogelijk iets verder weg en betaald, mits acceptabel qua afstand 

en tarief. Bepalend is ook wat concurrerende centra bieden. Dit vraagt om ‘consumentdenken’. En om 

flexibiliteit in parkeeraanbod. Zodat ingespeeld kan worden op toekomstige ontwikkelingen als veran-

deringen in auto- en fietsgebruik. 
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3. VISIE OP MOBILITEIT BINNENSTAD VAN WAGENINGEN 

 
 

3.1 Inleiding 
 

Het is goed te beseffen dat het gedrag van de consument in de afgelopen 5-7 jaar sinds de crisis veel 

sneller is veranderd in vergelijking met de 10-15 jaar daarvoor. Enerzijds komt dit door het toenemend 

belang van technologische mogelijkheden (internet, elektrische auto’s en -fietsen, digitale informatie-

systemen, doelgroepsignalering etc.) die ieder op hun beurt en in onderlinge samenhang bijdragen 

aan SMART-cities. Daarnaast zorgt de toegenomen welvaart voor een steeds kritischer klant. Als con-

sument van de voorzieningen, zakelijke bezoeker of toerist. De klant wil alles, op elk moment, op elke 

plek (‘basis op orde’) gemakkelijk en liefst op zo kort mogelijke afstand van elkaar (compact, compleet, 

comfortabel) verpakt in een zo attractief mogelijke jas met continue beleving (‘place te be, eat en 

meet’).  

 

Tegen deze achtergrond moet mobiliteit gezien worden als een middel om gastvrijheid tot uitdrukking 

te brengen. Een goede en voldoende bereikbaarheid en parkeren zijn een must, een randvoorwaarde. 

En het pakket aan voorzieningen en maatregelen op mobiliteitsvlak dient zodanig flexibel te zijn dat ze 

gewenste initiatieven van overheid, ondernemers en bewoners niet blokkeren, maar faciliteren. Ze 

moeten dus kunnen inspelen op veranderingen in gedrag en ontwikkelingen. En alternatieven bieden 

voor beleidsmatig gewenst gedrag zonder de door de bezoeker/consument gewenste mogelijkheden 

te beperken. 

 

 

3.2 Mogelijke toekomstige ontwikkelingen 
 

Wat zijn in vogelvlucht de technische ontwikkelingen die keuzen van de bezoeker/consument zullen 

beïnvloeden en wat kunnen daarvan de effecten zijn: 

 

Electrische fiets 

Al enkele jaren vertoont de verkoop van elektrische fietsen een sterk stijgende lijn. Veel beleidsma-

kers hebben hoge verwachtingen over de bijdrage die de e-fiets kan leveren aan de bereikbaarheid en 

leefbaarheid van steden en dorpen. Andere beleidsmakers vrezen weer dat de e-fiets zal leiden tot 

meer verkeersslachtoffers. Een actueel rapport (KiM, 2016) laat de volgende trends zien: 

 verjonging van de doelgroep e-bike, doelgroep jonger dan 65 jaar (in het bijzonder t/m 29 jaar); 

 meer gebruik voor woon-werkverkeer en winkelen; 

 grotere actieradius door e-bike gebruik (1,5 keer zo groot als gewone fiets); 

 toegenomen fietsgebruik naar stations; 

 E-bike leidt tot afname gebruik van de gewone fiets; 

 afname gebruik auto of OV is ten gunste van e-fiets niet aangetoond. 

 

Het dagelijks gebruik van de e-bike groeit. Of dit ook betekend dat mensen vaker naar het centrum 

van Wageningen gaan en daarbij minder met de auto zullen gaan is zeer de vraag. Tot op heden is 
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niet aangetoond dat het auto- of OV-gebruik vermindert. En e-bike is vooral een vervanging van een 

gewone fiets. Ook voor toeristen. Een oplaadpunt in centra (vooral bij horeca) is dan een service. 

 

Deelauto’s 

In het voorjaar van 2017 waren er ruim 31.000 deelauto’s in Nederland. Het aantal deelauto’s groeit 

snel, maar vormt nog steeds maar een klein deel van het totale wagenpark: er zijn 270 x zoveel perso-

nenauto’s als deelauto’s in Nederland. Met de wetenschap dat achter elke deelauto ongeveer 10 ge-

bruikers zitten, begint de deelauto wel degelijk zijn plek te veroveren. De groei in deelauto’s is het 

sterkst in de G4-steden. Na Amsterdam volgt Utrecht.  

 

De meeste deelauto’s (86%) zijn te vinden bij een carsharing platform waarbij je auto’s van particulie-

ren kunt huren. Afgelopen jaar groeide deze deelvorm ook het snelst met 31%. Deelauto’s zijn scho-

ner dan het gemiddelde wagenpark in Nederland. Dat komt omdat veel auto’s nieuwer, kleiner en zui-

niger zijn en ze vaker dan gemiddeld elektrisch zijn: 4% tegen 1% procent van alle Nederlandse 

auto’s. In Amerika is onderzoek gedaan naar zakelijk autodelen. Daaruit blijkt dat nieuwe zakelijke ge-

bruikers iets minder vaak fietsen en iets minder vaak gebruik maken van het openbaar vervoer, terwijl 

ze wat vaker te voet gaan. Wanneer zakelijke gebruikers een voertuig van de hand deden of de aan-

schaf ervan uitstelden, is het effect heel anders: het gebruik van het openbaar vervoer nam 41% toe. 

Ook het lopen nam met 41% toe. Zonder een organisatie die deelautogebruik faciliteren zouden werk-

gevers meer gebruik maken van eigen auto’s of huurauto’s. 

 

Door in te zetten op autodelen, kunnen steden veel ruimte besparen. Om autodelen succesvol te ma-

ken zullen gemeenten in ieder geval met volle inzet moeten werken aan een doordachte strategie en 

werkwijze, parkeerbeleid en communicatie en promotie. Het effect van deelauto’s zal met name effect 

kunnen hebben in de woonwijken waar minder geparkeerde auto’s staan. Voor het bezoek aan voor-

zieningenconcentraties zal het effect minder groot zijn. Het bezoekdoel zal niet veranderen. 

 

Elektrisch rijden 

De huidige planvorming rondom het gebruik van elektrische auto’s in het algemeen en effect op bin-

nensteden in het bijzonder zijn gericht op 2025 en 2040. Het goederenvervoer in de grotere binnenste-

den moet in 2025 alleen nog elektrisch gebeuren zodat de uitstoot van CO2 tot nul wordt gereduceerd. Dat 

is de ambitie van brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland(TLN). Wat betreft personenauto’s 

lijken de plannen groter dan de stappen in werkelijkheid gaan. Dit komt vooral doordat belangrijke vraag-

stukken als de haalbaarheid van ontwikkeling door autofabrikanten, prijsvorming, beschikbaarheid van op-

laadpunten en elektriciteit als ook het milieuvraagstuk of e-auto’s wel zo duurzaam zijn vooral veel vragen 

oproepen. Nederland leek voorop te lopen, totdat de belastingmaatregelen en subsidies werden afge-

schaft. Kortom, er zijn meer vragen dan concrete prognoses. En wellicht het meest belangrijk, het aantal 

auto’s, de behoefte aan parkeervoorzieningen en het gebruik ervan voor bezoek aan binnensteden zal er 

in eerste instantie niet door afnemen. Het autogebruik voor bezoek aan binnensteden hangt van andere 

zaken af als prijsvorming. Binnen de scope van 10-15 jaar van de ‘Visie op de Wageningse binnenstad’ lijkt 

het daarom het beste uit te gaan van en in te zetten op bedienen van de autogebruiker in het algemeen. 
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Autonoom vervoer 

Autonoom vervoer zal zijn intrede doen in Nederland. De snelheid waarmee dat plaats zal vinden is 

van verschillende factoren afhankelijk (techniek, wetgeving, gedrag). De effecten op de binnenstad 

zijn echter nog zeer moeilijk te bepalen, ze zijn sterk afhankelijk van de keuzen die we in ons gedrag 

in de toekomst zullen maken. In figuur 3.1 worden twee ontwikkelingen gevisualiseerd: 

 Een ontwikkeling waarbij gebruik boven bezit gaat en het vervoermiddel zelf niet direct relevant is 

(mobility as a service). Je hebt een mobiliteitsvraag van A naar B en de doelstelling is om daar zo 

snel en goedkoop mogelijk te komen. In dat geval zal het meest geschikte vervoermiddel kunnen 

variëren en kan een (deel) van de reis ook doormiddel van collectief vervoer plaats vinden. 

 Een ontwikkeling waarbij eigen auto/vervoermiddel bezit voorop staat (fully automated private 

luxury).  

In de eerste variant zal er in (binnen)steden ruimte beschikbaar komen voor andere functies dan ver-

keer en parkeren (beleving, groen, verdichting). In de tweede variant zal het persoonlijk vervoermiddel 

nog veel ruimte in beslag blijven nemen met grote effecten op de inrichting en verkeers-/parkeervoor-

zieningen in de (binnen)stad. Waar het parkeren in de tweede variant plaats zal vinden is de vraag. 

De auto zal zelfstandig de goedkoopste plek zoek. Is dat in de woonwijk of is daar beleid op te ontwik-

kelen?  

De verwachting is dat de effecten op de ruimtelijke inrichting van stedelijke gebieden pas over 20 tot 

40 jaar zichtbaar worden (beide laatste beelden in figuur 3.1) 

 

Figuur 3.1: Sociale en ruimtelijke effecten autonoom vervoer 

  

Delen in bloei 
 

 
 
 

Evolutie van  
de privéauto 
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3.3 Samenhangend pakket aan maatregelen binnenstad Wageningen 
 
Waar moet ‘de stip op de horizon’ liggen als het gaat om de binnenstad van Wageningen? Wat bete-

kent dit voor de te kiezen mobiliteitsstrategie voor het centrum van Wageningen? En welke vervolg-

stappen horen daarbij? 
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Vertrekpunt 

 Bereikbaarheid en parkeren zijn voor de bezoeker een randvoorwaarde, geen doel op zich. 

 Bij parkeren spelen naast de kwantiteit (voldoende in omvang en verdeeld over kort en lang par-

keren voor bezoekers, bewoners en ondernemers) steeds meer de kwaliteit (bij voorkeur op maai-

veld, verdeling, nabij voorzieningen, prijsvorming, goed verlicht, juiste informatie etc.) een rol. 

 Naast de basis op orde (schoon, heel en veilig) en compacte (en complete en comfortabele) cen-

tra vraagt de consument om attractieve centra met beleving, zowel op het gebied van aanbod en 

voorzieningen als inrichting van openbare ruimte. 

 Goede en bestendige samenwerking is een voorwaarde, met afspraken neergelegd en vertaald in 

een (SMART) actieplan tussen alle stakeholders (gemeente, ondernemers en vastgoedeigena-

ren). 

 En actieplan dat zorgvuldig gemonitord wordt op de doelstellingen van een economisch vitale en 

attractieve binnenstad en aanpassingsvermogen aan nieuwe technische ontwikkelingen en kli-

maat en milieu. 

 Voorwaarde dat voordat parkeerplaatsen worden weggehaald, alternatieven zijn gerealiseerd. 

 Benutting technologische (on- en offline) mogelijkheden bijvoorbeeld in een loyaliteitssysteem zo-

dat omzetontwikkeling bij bedrijven gekoppeld wordt aan kwalitatief parkeren. 

 

Aansluiting bij 7 lijnen ‘Aan de slag met de binnenstad’ 

De opgave is om de doelstellingen voor de binnenstad zoals verwoord in de 7 lijnen van ‘aan de slag 

met de binnenstad’ uit te werken op basis van het sociaal, maatschappelijk en economisch belang van 

de binnenstad en deze in een evenwichtige verhouding te combineren. Immers, zonder bezoekers 

geen omzet en daar moeten winkels, horeca, culturele en maatschappelijke voorzieningen het van 

hebben om te kunnen zorgen voor de gewenste vitaliteit en levendigheid van het centrum. Dit geldt in 

het bijzonder voor de keuze waar straks door wie geparkeerd kan, mag en moet worden. De autocon-

sument laat zich niet dwingen en kiest net zo gemakkelijk voor een ander centrum. 

 

Flexibiliteit in plaats van onomkeerbare beslissingen 

Uitgaande van een gewenste gezamenlijke (overheid en markt) sturing op enerzijds de economische 

vitaliteit en attractiviteit van de binnenstad van Wageningen en anderzijds een binnenstad met een ge-

zond leefklimaat (klimaat, vergroening, milieu), is investeren in onomkeerbare maatregelen niet ver-

antwoord. 

 

Bezoekersstromen naar de binnenstad zijn nodig voor een vitale en attractieve binnenstad. Als na 

zorgvuldige afweging parkeervoorzieningen verdwijnen zal compensatie plaats moeten vinden op lo-

caties die aan de kwaliteitseisen van de bezoeker/consument voldoen (kwalitatief, geconcentreerd, 

gemak, herkenbaar, betaalbaar, etc.). Een gebouwde voorzieningen heeft met het oog op de grote 

verwachte veranderingen in mobiliteit niet de voorkeur. De bouwkosten zijn hoog met als gevolg een 

hoog realisatierisico en dus ook een groot risico ten aanzien van de ontwikkeling van de tariefstelling 

voor het parkeren. Dit kan weer grote invloed hebben op de doelstellingen om bepaalde doelgroepen 

juist sterker te willen binden aan de binnenstad van Wageningen. Ingezet zou moeten worden op een 

in omvang flexibele locatie, bij voorkeur op maaiveld met achteraf betaalmogelijkheid. Door flexibiliteit 

in omvang en tariefstelling kan optimaal ingespeeld worden op succes in het behouden/aantrekken 
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van gewenste bezoekersdoelgroepen en kan tevens ingezet worden op het bieden van goede alterna-

tieve vervoersmogelijkheden (e-fiets, OV, deelauto’s, toepassen nieuwe technische mogelijkheden, 

etc.). Door een dergelijke parkeervoorziening in publiek-privaat beheer onder te brengen kan geza-

menlijk de verantwoordelijkheid gedragen worden voor de sturing op nader uit te werken doelstellin-

gen. 

 

Voor parkeerlocaties die verdwijnen zal de herinvulling van die plekken sterk bij moeten dragen aan 

de doelstelling voor een vitale en attractieve binnenstad. Dat kan door nieuwe publiektrekkende func-

ties in de te realiseren gebouwen of door het creëren van ruimte voor beleving en inrichtingskwaliteit 

waaronder groen.  

 

Aanbeveling 

Zonder in cijfermatige analyses te verzanden is duidelijk dat Wageningen knelpunten kent in het fiets- 

en auto-parkeren in het centrum. De overlast die de bewoners om het centrum heen ervaren en het 

veelvuldige gebruik in de weekenden van de parkeervoorziening op Duivendaal laten dit zien. 

In onze optiek moeten er eerst een eenduidige, integrale en breed gedragen beeld van de gewenste 

parkeersituatie tussen de stakeholders bestaan zijn alvorens bestaande parkeervoorzieningen wegge-

haald worden of door transformatie een andere bestemming krijgen.  

 

Wageningen is een kleine stad, oplossingen als pendelbussen of op afstand parkeren zijn een schijn-

oplossing. Parkeergarages zijn economisch niet haalbaar en rendabel of geven een groot risico op be-

schikbaarheid en tariefstelling in de toekomst. Een oplossing op maaiveldniveau is goedkoper en biedt 

in tijden van grote dynamiek meer flexibiliteit voor de toekomst. Economisch gezien ligt er een directe 

relatie tussen de hoogte van de bestedingen, het gebruikte vervoermiddel en de frequentie van het 

bezoek. 

 

Centraal moet de vraag staan: ”wat wil Wageningen met zijn centrum?” Het is een behoefte van de 

inwoners van Wageningen om een gezonde en bruisende binnenstad te hebben, het is goed zich te 

realiseren dat het evenwicht fragiel is. De binnenstad van Wageningen staat niet op zich en moet con-

curreren met steden als Ede en Veenendaal. Het is goed om het besef te hebben dat verkeerstechni-

sche maatregelen en de ontwikkeling in de retailsector in de binnenstad van Wageningen niet los van 

elkaar kunnen worden gezien. Wageningen is geen eiland de consument is mobiel en kiest zelf wat 

hem past. 

 

Mobiliteit moet worden gezien als een middel om gastvrijheid tot uitdrukking te brengen. Vanuit die in-

valshoek moet de ambitie voor het centrum bepaald worden. En vervolgens een visie op fiets- en 

auto-parkeren. Wij doen de aanbeveling om gezamenlijk (gemeente, ondernemers en vastgoedeige-

naren) deze stappen te doorlopen. Dit is nodig voor bepaling van de gewenste parkeeroplossingen en 

om de regie in gezamenlijke hand houden. Dit vraagt niet om nieuwe lijvige onderzoeken, maar wel 

om een goede voorbereiding. Veel materiaal is beschikbaar of doelgericht aan te vullen.  
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Zeist, 6 maart 2018 

 
Betreft: Oplegnititie Integrale visie Parkeerinventarisatie noord Wageningen 
 
 
 
Geachte leden van de Stichting Ondernemersfonds Wageningen, 
 
Leden van INretail die in het centrum van Wageningen zijn gevestigd, hebben INretail om 
advies gevraagd met betrekking tot de oplegnotitie Integrale visie Parkeerinventarisatie 
binnenstad noord Wageningen (maart 2017). INretail behartigt de belangen van circa 5.500 
ondernemers in de branches wonen, mode, schoenen en sport in het grootwinkel-, midden- en 
kleinbedrijf. INretail vertegenwoordigt ruim 15.000 winkels in alle soorten winkelgebieden -
binnenstedelijke en perifeer- door heel Nederland. INretail is hiermee de grootste 
brancheorganisatie in de retail non food en goed voor € 25 miljard omzet en werkgelegenheid 
voor 140.000 mensen. INretail maakt zich sterk om het ondernemen in de detailhandel 
makkelijker te maken en zet zich op nationaal en lokaal niveau in voor aantrekkelijke 
toekomstbestendige binnensteden en (kern)winkelgebieden. 
 
INretail verbaast zich over de inhoud van de visie die er nu ligt met betrekking tot de 
parkeervraag voor de binnenstad Wageningen. In 2015 heeft de gemeente Wageningen een 
Parkeerplan opgesteld en parkeernormen vastgesteld voor de gemeente. Hierin heeft ze 
vastgelegd dat de parkeernorm voor de binnenstad voor alleen bezoekers 3,1 is per m2 BVO 
detailhandel. Dit zou betekenen dat de parkeervraag voor de binnenstad op basis van 
bechikbare m2 detailhandel (29.181, bron Locatus) minimaal 904 parkeerplaatsen zou zijn. 
Echter, in de binnenstad zitten meer functies dan detailhandel. Denk aan horeca, cultuur, 
dienstverlening en wonen. Hiervan zijn de m2 BVO bij INretail niet voor handen. Deze zouden 
meegenomen moeten worden in de parkeervraag even als dubbelgebruik. Volgens de 
oplegnotitie is het huidige aanbod (tabel 1) 658. Dit is aanzienlijk lager dan 904 
parkeerplaatsen. 
 
De gemeente Wagingen geeft aan dat de toename van deelauto’s en de opkomst van 
autonome voertuigen van invloed is op de parkeervraag. Onlangs publiceerde Deloitte een 
onderzoek waarbij ze constateerde dat anno 2040 bijna 40 procent minder parkeerplaatsen 
nodig  is door de komst van zelfrijdende voertuigen en deelauto’s. Dat is over 20 jaar. Echter, 
ze conculdeert ook dat zelfrijdende en deelauto’s nu nog amper marktaandeel hebben in 
Nederland. Er komen zelfs veel nieuwe auto’s bij. Dat blijkt uit cijfers die de Europese autobond 
ACEA in december 2017 publiceerde. Nederlanders kochten in 2017 fors meer nieuwe auto’s 
dan een jaar eerder. In de eerste elf maanden van 2017 nam het Nederlandse wagenpark met 
ruim 53.000 nieuw geregistreerde auto’s toe. Dit is een groei van 15 procent. Een groeiend 
wagenpark en stedelijke uitbreiding resulteert de komende jaren in een toename van de 
parkeercapaciteit met 1,5 miljoen plekken verwacht Deloitte. Deze vallen onder de 6,9 miljoen 
parkeerplekken die in 2040 plaats kunnen maken voor huizen of bomen. 



 

 

 
In het perspectief van de winkelfunctie die het centrum van Wageningen vervult, zoals Dynamis 
recent beschreef in ‘Sprekende cijfers winkelmarkt 2017’ en als we naar de toekomst kijken, zal 
toenemende mobiliteit en bereikbaarheid van producten en steden alleen maar toenemen. 
Zeker met de innovatie in de online verkoopkanalen. De verwachting is dat voor dagelijkse 
boodschappen de consument nog altijd het liefst kiest voor winkelcentra in de buurt (gemak), 
terwijl de consument voor minder dagelijkse boodschappen eerder een langere afstand wil 
afleggen of een aankoop/oriëntatie doet via de online verkoopkanalen. Uiteraard is dit een 
gegeven, dat ook in het verleden gold. Echter, de reikwijdte van consumenten is aanzienlijk 
vergroot, waardoor niet-dagelijkse boodschappen vaker in grotere steden of online worden 
aangekocht. Dit alles zorgt ervoor dat de toevloeiing van omzet vanuit randgemeenten in kleine 
en middelgrote steden minder sterk is dan in het verleden. De afvloeiing van omzet naar grote 
steden en de online wereld wordt steeds groter, waardoor de totale omzetontwikkeling bij kleine 
en middelgrote centra achterblijft bij de omzetontwikkeling in bijvoorbeeld de grote steden.  
 
Wageningen valt in deze categorie van kleine en middelgrote centra die als ze niet voldoen aan 
de randvoorwaarden van een aantrekkelijk centrum tussen tafellaken en servet valt. Zij zal zich 
hard moeten inzetten om het centrum zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor haar huidige 
bezoekers om ze te blijven binden, boeien en behouden. Goede bereikbaarheid en parkeren 
zijn hierbij essentieel. INretail vraagt zich af of de voorliggende oplegnotitie van de gemeente 
Wageningen daadwerkelijk een bijdrage levert aan een economisch gezond functionerend 
centrum.  Of dat de acties in deze oplegnotitie juist zorgen dat de hiervoor beschreven 
ontwikkelingen van toenemende afvloeiing naar webwinkels gestimuleerd worden. Het verbaast 
INretail dat de gemeente Wageningen het economisch klimaat in haar gemeente niet wil 
stimuleren en het aantal parkeerplaatsen wil verminderen. Dit laaste pas niet niet bij de functie 
van een gemakscentrum in dagelijks en niet-dagelijkse detailhandel dat Wageningen vervult.   
 
Met vriendelijke groet, 
 
 

 
 
Jan Meerman 
Algemeen directeur INretail 




