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Uw referentie :  

Referentie : parkeervraag en verkeersgeneratie zwembad Andel NB 

Telefoon : 06 16 94 31 00 

E-mail : verkeerenruimte@kpnmail.nl 

Datum : 21 maart 2012 

Bijlage(n) :  

 

Betreft : Raming parkeervraag en verkeersgeneratie zwembad Andel NB 

 

 Definitief  

 

 

Geachte heer Copinga, 

 

Hierbij ontvangt u de aangepaste raming van de parkeervraag en verkeersgeneratie van het 

zwembad te Andel NB.  

 

 

Ik  vertrouwen er op u hiermede een adequaat antwoord op uw vragen gegeven te hebben. 

Eventuele vervolg vragen zie ik met belangstelling tegemoet. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Ing. A.M. Wijkstra (Marc) 

Verkeer en Ruimte 

Hooivaartsweg 1 

8449 EA  TERBAND 

VERKEER EN RUIMTE 
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Notitie raming parkeervraag en verkeersgeneratie zwembad Andel NB 

 

In deze notitie zijn de volgende aspecten in beeld gebracht: 

 

 De parkeervraag van het zwembad voor wat betreft het autoverkeer. 

 De parkeervraag van het zwembad voor wat betreft het fietsverkeer. 

 De verkeersgeneratie van het zwembad voor wat betreft het autoverkeer.  

 

Voor het bepalen van de parkeervraag en verkeersgeneratie van het zwembad zijn de volgende 

uitgangspunten gehanteerd: 

 

Binnenbad: 

 

25 m bad:   15,4 x 25 m 

Doelgroepenbad:  10 x 12 m 

Peuterbad:  20 m2       +  

Totaal:  525 m2 

 

Buitenbad:  

 

Diep recreatiebad:  375 m2 

Ondiep recreatiebad: 100 m2 

Peuterbad:    20 m2 + 

Totaal:  495 m2   

 

Parkeervraag zwembad auto’s 

 

Voor het berekenen van de parkeervraag is gebruik gemaakt van CROW publicatie 182 maart 

2004. Met een typering van de locatie als “weinig stedelijk” en een ligging in de “rest van de 

bebouwde kom” is de parkeervraag conform de CROW 12 parkeerplaatsen per 100 m2 bassin.  

 

De parkeervraag van het binnenbad komt hiermee op 63 parkeerplaatsen (12 x 5,25).  

De parkeervraag van het buitenbad komt op 60 parkeerplaatsen (12 x 4,95) 

 

Gezien de te verwachte gebruiksfrequentie van de parkeercapaciteit voor het buitenbad wordt 

geadviseerd het binnenbad als maatgevend aan te houden. Het is echter wel mogelijk dat 

bijvoorbeeld op een warme zomerse zaterdag in juni het buitenbad druk gebruikt wordt als 

gevolg van het mooie weer, terwijl het binnenbad wordt gebruikt voor zwemlessen. De 

parkeervraag zal dan hoger uit kunnen vallen dan de berekende parkeervraag van 63 

parkeerplaatsen voor het binnenbad. Geadviseerd wordt hier een ruimte reservering voor aan te 

houden en de parkeervraag na in gebruik stelling van het zwembad te evalueren. Een optie voor 

de parkeervraag voor het buitenbad is (een deel van) deze parkeerplaatsen in half verharding uit 

te voeren. Ook kunnen wellicht de parkeerplaatsen voor de sportvelden in de nabijheid een rol 

spelen in de inpassing van dit deel van de parkeervraag. Deelgebruik van parkeerplaatsen stelt 

wel eisen aan de ontsluiting en nabijheid van de verschillende parkeeraccommodaties.  
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Zoals aangegeven is dient 5 % van het totaal aan parkeerplaatsen voor mindervaliden 

gereserveerd te worden. Ook is aangegeven dat er ruimte moet zijn voor één autobus ten 

behoeve van het schoolzwemmen.  

 

Bij het berekenen van de parkeervraag is geen rekening gehouden met een eventuele tribune 

capaciteit van het zwembad. Op topdagen zoals bij diplomawemmen, een zwemvierdaagse of 

zomerse dagen zal de parkeervraag hoger zijn dan gemiddeld. Een combinatie van bijvoorbeeld 

een zwemvierdaagse en diplomawemmen is in verband met de parkeerdruk  dan ook af te 

raden. Een overschrijding van de parkeervraag door het aanbod is op topdagen mogelijk, wellicht 

dat voor dergelijke situaties oplossingen liggen door gebruik te maken van de sportvelden in de 

omgeving.  

 

Parkeervraag zwembad fietsen 

 

Voor het berekenen van de benodigde aantallen fietsenstallingen is gebruik gemaakt van de 

CROW publicatie 230 “Ontwerpwijzer fietsverkeer” tabel 36. Hierbij wordt uitgegaan van 15 tot 

20 fietsenstallingen per 100 m2 wateroppervlak van het zwembad.  

 

De vraag naar fietsenstallingen van het binnenbad komt hiermee op 79 tot maximaal 105 

fietsenstallingen (15-20 x 5,25).  

De vraag naar fietsenstallingen van het buitenbad komt op 75 tot maximaal 99 fietsenstallingen 

(15-20 x 4,95) 

 

Ook voor de vraag naar fietsenstallingen geld dat de vraag in topdagen op een andere manier 

gefaciliteerd kan worden dan de gemiddelde vraag. Hierbij kan gedacht worden aan het stallen 

van fietsen tegen (afscheidings)hekken op topdagen.   

 

Zoals aangegeven is dient de fietsenstalling voor het personeel een aparte en afsluitbare 

fietsenstalling in het plan opgenomen te worden.   

 

Verkeersgeneratie zwembad auto’s  

 

Voor het berekenen van de verkeersvraag is gebruik gemaakt van een rekentool die door de 

CROW beschikbaar wordt gesteld op hun site.  

Hierbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

 

Binnenbad: 

75 % van de bezoekers komt met de auto met een gemiddelde autobezetting van 1,5 

65% van het personeel komt met de auto met een gemiddelde autobezetting van 1 

 

Buitenbad: 

45 % van de bezoekers komt met de auto met een gemiddelde autobezetting van 3 

45 % van het personeel komt met de auto met een gemiddelde autobezetting van 1 

 

Het binnenbad levert hiermee een extra verkeersbelasting op de ontsluitingsweg van het 

zwembad op van 377 motorvoertuigen per etmaal op een gemiddelde weekdag, 423 op een 

gemiddelde werkdag. Dit zijn ongeveer 42 auto’s extra in het spitsuur.  
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Het buitenbad levert een extra verkeersbelasting op de ontsluitingsweg van het zwembad op van 

29 motorvoertuigen per etmaal op een gemiddelde weekdag, 33 op een gemiddelde werkdag. Dit 

zijn ongeveer 4 auto’s extra in het spitsuur.  

 

De verkeersgeneratie van het buitenbad zal vanzelfsprekend meer gevoelig zijn voor 

seizoensinvloeden en weersomstandigheden dan de verkeersgeneratie van het binnenbad. Een 

gemiddelde zaterdag in juli zal de verkeersgeneratie 61 motorvoertuigen per etmaal bedragen. 

Bijna een verdubbeling, maar nog steeds een laag aantal.  

 

Om te beoordelen of de toename van intensiteiten op de ontsluitingwegen tot problemen leidt, is 

inzicht nodig in de verkeersbelasting van de ontsluitingswegen rond de zwembadlocatie. Gezien 

de omvang van de toename van het verkeer is de verwachting is dat de geprognosticeerde 

toename van 46  (42 + 4) motorvoertuigen in het spitsuur niet tot problemen zal leiden. Deze 

verwachting wordt versterkt doordat het zwembad per fiets rechtstreeks vanuit de aanliggende 

woonwijk bereikbaar is.    

 
 

Conclusie 

 

Programma van eisen 

In het programma van eisen en wensen wordt gesteld dat in het plan 63 parkeerplaatsen voor 

personenauto’s (12 per 100 m2 zwemwater binnenbad) opgenomen moeten worden, waarvan 5 

procent parkeerplaatsen voor minder validen. Ook moeten er in het plan 600 

fietsparkeerplaatsen opgenomen worden.   

 

Parkeervoorzieningen auto 

In het plan zijn 63 parkeerplaatsen voor personenauto’s en 4 parkeerplaatsen voor 

mindervaliden opgenomen. Voor de fiets zijn er 567 fietsparkeerplaatsen naast de 

fietsparkeerplaatsen voor het personeel opgenomen.  
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Conform de CROW publicatie 182 is de aanleg van 63 parkeerplaatsen, waarvan 4 

parkeerplaatsen voor mindervaliden voldoende. Het plan voorziet in 67 parkeerplaatsen, 

waarvan 4 parkeerplaatsen voor mindervaliden. Het plan voldoet hiermee zowel aan de norm 

van het CROW als de eisen uit het programma van eisen. Wanneer piekmomenten in het 

gebruik van het buitenbad samenvallen met het reguliere gebruik van het binnenbad kan de 

parkeervraag het aanbod overschrijden. Het is raadzaam ruimte binnen het plangebied te 

reserveren wanneer uit evaluatie blijkt dat de vraag naar parkeerplaatsen op topdagen tot 

overlast leidt.    

 

Parkeervoorzieningen fiets 

Conform de uitgangspunten van de ontwerpwijzer fietsverkeer van het CROW is de aanleg van 

204 fietsparkeerplaatsen voor het binnenbad en buitenbad samen voldoende. Met de 567 

fietsparkeerplaatsen naast de fietsparkeerplaatsen voor het personeel  die in het plan zijn 

opgenomen wordt ruim aan deze norm voldaan. In de opzet van de terrein indeling is er ruimte 

om op topdagen fietsen buiten de stalling te stallen, waarmee het aantal van 600 uit het 

programma van eisen kan worden gehaald.  

 

Verkeersgeneratie 

Gezien de omvang wordt niet verwacht dat het verkeer van en naar het zwembad tot problemen 

zal leiden. Inzicht in de huidige situatie is echter noodzakelijk om hier harde uitspraken over te 

kunnen doen.  

 


