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1828-IV B.V. is voornemens om 109 huurappartementen aan de Westelijke Randweg 1 te 

Overveen te realiseren. Het gaat 84 appartementen met een oppervlakte van 25 m2 en 

25 appartementen van 50 m2. De ontwikkelaar richt zich bij deze ontwikkeling op 

compacte woningen voor young professionals van 18 tot 28 jaar waarbij 

servicevoorzieningen worden aangeboden. Mogelijk worden deelauto’s gefaciliteerd bij 

de appartementen. 

 

1828-IV heeft Goudappel Coffeng BV gevraagd de parkeerkundige onderbouwing op te 

stellen behorende bij de ontwikkeling, waarbij rekening wordt gehouden met het 

autobezit van de specifieke doelgroep van de ontwikkeling en de eventuele mogelijkheid 

van het stallen van deelauto’s. Tevens is Goudappel Coffeng gevraagd een analyse uit te 

voeren naar de verkeersontsluiting van de ontwikkeling. En dan specifiek of aan de 

Willem de Zwijgerlaan aanpassingen benodigd zijn. In voorliggende rapportage zijn de 

resultaten opgenomen. Figuur 1.1 presenteert de ontwikkellocatie. 

 

 
 

Figuur 1.1: Ontwikkellocatie Westelijke Randweg 1 te Overveen 
  

1  
 
Ontwikkeling 
woningbouw 
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2.1 Aanpak 

Voor de ontwikkeling van de woningen aan de Westelijke 

Randweg 1 te Overveen, wordt de parkeervraag bepaald 

aan de hand van de gemeentelijke parkeernormen. De 

gemeente Bloemendaal verwijst in de Bouwverordening 

Bloemendaal 2012 naar CROW1-parkeerkencijfers2 als 

parkeernorm. 

 

De parkeervraag is berekend door het aantal woningen 

dat wordt gerealiseerd te vermenigvuldigen met de 

bijbehorende parkeernorm (het aantal benodigde 

parkeerplaatsen per woning). Bij woningen kan 

onderscheid worden gemaakt tussen bewoners en 

bezoekers, die niet op alle momenten een even grote 

parkeervraag kennen. Bewoners kennen de hoogste 

parkeervraag gedurende de nacht, terwijl voor bezoekers 

het maatgevende moment op de zaterdagavond ligt. 

 

Door toepassing van aanwezigheidspercentages wordt 

rekening gehouden met dit effect. De parkeerplaatsen die 

worden gerealiseerd bij de ontwikkeling kunnen door 

verschillende parkeerders (doelgroepen) worden gebruikt. 

Dit wordt ook wel dubbelgebruik van parkeerplaatsen 

genoemd. Met de aanwezigheidspercentages worden de 

mogelijkheden van dubbelgebruik bepaald. In figuur 2.1 is de berekening van de 

parkeervraag geschematiseerd. 

 

                                                             
1  CROW is een landelijke kennisorganisatie op het gebied van infrastructuur, openbare ruimte, 

verkeer & vervoer en werk & veiligheid. 
2   Meest recente kencijfers zijn opgenomen in CROW-publicatie 381 ‘Toekomstbestendig 

parkeren’. 

2  
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Figuur 2.1: Berekening parkeervraag 
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Bij de ontwikkeling aan de Westelijke Randweg 1 is sprake van een specifieke doelgroep. 

De ontwikkelaar richt zich op compacte woningen voor young professionals in de leeftijd 

van 18 tot 28 jaar. Bij de woningen worden servicevoorzieningen aangeboden zoals een 

gezamenlijke wasmachine. De verwachting is dat de specifieke doelgroep van de 

appartementen een lager dan gemiddeld autobezit hebben. Binnen deze studie wordt 

daarom voor een viertal scenario’s de parkeervraag bepaald: 

1. CROW-parkeerkencijfers; 

2. Sociale huurwoningen; 

3. Doelgroep 1828; 

4. Doelgroep 1828 + deelauto’s. 

 

 

2.2 Uitgangspunten 

Functieprogramma en parkeernormen 
In CROW-publicatie 381 (‘Toekomstbestendig parkeren’, december 2018) zijn voor 

verschillende functies parkeerkencijfers opgenomen. CROW maakt onderscheid naar 

stedelijkheidgraad3 en locatie van de ontwikkeling ten opzichte van het centrum. 

Overveen betreft ‘sterk stedelijk’ gebied4 en de locatie is gelegen in de ‘rest bebouwde 

kom’. Tevens bezitten de parkeerkencijfers een bandbreedte met minimale en maximale 

kencijfers. Binnen deze studie zijn de gemiddelde kencijfers gehanteerd. In tabel 2.1 zijn 

de gehanteerde parkeerkencijfers conform CROW opgenomen. 

 

Functieprogramma CROW-functie gem. 

parkeerkencijfer 

eenheid 

84 appartementen (25 m²) kleine eenpersoonswoning (tiny house) 0,65* ppl per woning 

25 appartementen (50 m²) huur, appartement, midden/goedkoop 1,3* ppl per woning 
*  waarvan 0,2 voor bezoekers 
**  waarvan 0,3 voor bezoekers 

 

Tabel 2.1: Gehanteerde parkeerkencijfers conform CROW 
 

Aanwezigheidspercentages 
In tabel 2.2 zijn de te hanteren aanwezigheidspercentages voor bewoners en bezoekers 

van woningen opgenomen. De aanwezigheidspercentages zijn gebaseerd op kencijfers 

van CROW, die veelal gemeentelijk gehanteerd worden.  

 

 werkdag 

ochtend 

werkdag 

middag 

werkdag 

avond 

werkdag 

nacht 

koop 

avond 

zaterdag 

middag 

zaterdag 

avond 

zondag 

middag 

bewoners 50% 50% 90% 100% 80% 60% 80% 70% 

bezoekers 10% 20% 80% 0% 70% 60% 100% 70% 

 
Tabel 2.2: Gehanteerde aanwezigheidspercentages conform CROW 
 

                                                             
3  Omgevingsadressendichtheid; aantal adressen per km². 
4  Overveen heeft gemiddeld 1.783 adressen per km² en bedraagt daarmee sterk stedelijk 

gebied (1.500 – 2.500 adressen per km²). 
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2.3 Resultaat parkeervraagberekening 

2.3.1 Scenario ‘CROW-parkeerkencijfers’ 
Aan de hand van het functieprogramma, de gehanteerde CROW-parkeerkencijfers en de 

aanwezigheidspercentages is de parkeervraag voor dit scenario berekend. Onderscheid is 

gemaakt naar de parkeervraag zonder dubbelgebruik en de parkeervraag op 

verschillende momenten in de week. Het resultaat is opgenomen in tabel 2.3. 

 

functie zonder 

dubbelgebruik 

werkdag 

ochtend 

werkdag 

middag 

werkdag 

avond 

koop 

avond 

werkdag 

nacht 

zaterdag 

middag 

zaterdag 

avond 

zondag 

middag 

appartement 25 m² bewoners 37,8 18,9 18,9 34,0 37,8 30,2 22,7 30,2 26,5 

appartement 25 m² bezoekers 16,8 1,7 3,4 13,4 0,0 11,8 10,1 16,8 11,8 

appartement 50 m² bewoners 25,0 12,5 12,5 22,5 25,0 20,0 15,0 20,0 17,5 

appartement 50 m² bezoekers 7,5 0,8 1,5 6,0 0,0 5,3 4,5 7,5 5,3 

parkeervraag totaal (afgerond) 87 34 36 76 63 67 52 75 61 

 
Tabel 2.3: Berekende parkeervraag scenario ‘CROW-parkeerkencijfers’ 
 

 

Uit tabel 2.3 blijkt dat zonder dubbelgebruik 87 parkeerplaatsen benodigd zijn om te 

voorzien in de parkeervraag bij de ontwikkeling. Rekening houdend met dubbelgebruik 

van parkeerplaatsen door bewoners en hun bezoek is het maatgevende moment de 

werkdagavond. De parkeervraag op dat moment bedraagt 76 parkeerplaatsen. 
 

2.3.2 Scenario ‘Sociale huurwoningen’ 
De specifieke doelgroep sociale huur kent een lager dan gemiddeld autobezit. Sociale 

huurwoningen zijn woningen die voornamelijk aantrekkelijk zijn voor huishoudens uit 

lagere inkomensgroepen. Voor deze analyse is gebruik gemaakt van de tabel van 

CBS/Statline; ‘Huishoudens in bezit van auto of motor; huishoudkenmerken; 2015’5. 

Figuur 2.2 geeft het autobezit naar gestandaardiseerd inkomen weer.  

                                                             
5  Aangenomen is dat huishoudens in de categorie ‘drie of meer auto’s’, gemiddeld drie auto’s 

bezitten. 
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Figuur 2.2: Autobezit per huishouden naar gestandaardiseerd inkomen, 2015 
 

 

Uit gegevens van de rijksoverheid blijkt dat woningcorporaties 80% van de sociale 

huurwoningen die vrijkomen, dienen toe te wijzen aan huishoudens met een inkomen 

tot € 36.165,-. Van de woningen mag 10% naar huishoudens met een inkomen tussen  

€ 36.165,- en € 40.349,- en 10% mag naar hogere inkomens. Alleen bewoners met een 

inkomen tot maximaal € 36.165,- komen in aanmerking voor de sociale huurwoningen 

binnen het plan. Voor deze analyse is gebruik gemaakt van de tabel van CBS/Statline; 

‘Inkomensgroepen; particuliere huishoudens naar diverse kenmerken’. Tabel 2.4 geeft de 

inkomensverdeling per huishouden weer. Hieruit blijkt dat inkomens tot € 36.165,- in de 

1e tot en met de 4e 10%-inkomensgroep vallen (gelijk aan tweede 20% inkomensgroep in 

figuur 2.2).  

 

inkomensgroep hoogste inkomen (x 1.000) gemiddeld inkomen (x 1.000) 

1e 10%-groep (laag inkomen) 17,3 10,2 

2e 10%-groep 22,6 19,8 

3e 10%-groep 28,7 25,7 

4e 10%-groep 36,4 32,4 

5e 10%-groep 45,8 41,1 

 

Tabel 2.4: Hoogte inkomen per inkomensgroep 
 

 

Binnen het scenario ‘sociale huurwoningen’ wordt ervan uitgegaan dat alle woningen 

sociale huur zijn. Toekomstige bewoners vallen dan in de eerste twee 20%-groepen. De 

verdeling van de bewoners over de eerste twee 20%-groepen is niet bekend. Ervan 

uitgaande dat alle bewoners in de tweede 20%-groep vallen, is het gemiddelde auto-

bezit van de specifieke doelgroep 72% van het gemiddelde autobezit per huishouden 

(0,71 auto per huishouden ten opzichte van 0,99 auto per huishouden). Uitgaande van 
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deze sociale doelgroep van de te realiseren woningen zal de parkeervraag ook 72% van 

de parkeervraag conform de gemiddelde parkeerkencijfers van CROW zijn. In tabel 2.5 is 

de berekende parkeervraag opgenomen. 

 

functie reductie

-factor 

zonder 

dubbelgebrui

k 

werkdag 

ochtend 

werkdag 

middag 

werkdag 

avond 

koop 

avond 

werkda

g nacht 

zaterda

g 

middag 

zaterdag 

avond 

zondag 

middag 

appartement 25 m² bewoners 0,72 27,3 13,7 13,7 24,6 27,3 21,9 16,4 21,9 19,1 

appartement 25 m² bezoekers 0,72 12,1 1,2 2,4 9,7 0,0 8,5 7,3 12,1 8,5 

appartement 50 m² bewoners 0,72 18,1 9,0 9,0 16,3 18,1 14,5 10,8 14,5 12,6 

appartement 50 m² bezoekers 0,72 5,4 0,5 1,1 4,3 0,0 3,8 3,3 5,4 3,8 

parkeervraag totaal (afgerond)  63 24 26 55 45 49 38 54 44 

 

Tabel 2.5: Berekende parkeervraag scenario ‘sociale huurwoningen’ 
 

 

Uit tabel 2.5 blijkt dat zonder dubbelgebruik 63 parkeerplaatsen benodigd zijn om te 

voorzien in de parkeervraag bij de ontwikkeling. Rekening houdend met dubbelgebruik 

van parkeerplaatsen is het maatgevende moment de werkdagavond. De parkeervraag op 

dit moment bedraagt 55 parkeerplaatsen. 

 

2.3.3 Scenario ‘Doelgroep 1828’ 
Aan de hand van data beschikbaar gesteld door het CBS is geanalyseerd of verschillende 

leeftijdsgroepen een lager dan gemiddeld autobezit hebben. Voor deze analyse is 

gebruik gemaakt van de volgende tabel van CBS/Statline: ‘Personen in bezit van auto of 

motor; persoonskenmerken, 2015’. Figuur 2.3 geeft het aantal auto’s per inwoners van 18 

jaar en ouder weer, met onderscheid naar leeftijdscategorie6.  

 

 

Figuur 2.3: Autobezit per inwoner naar leeftijdscategorie, 2015 
 

                                                             
6  Personen van 18 jaar of ouder die in het bezit zijn van één of meer personenauto’s. het gaat 

zowel om personen die eigenaar zijn van een auto, als om personen met een leaseauto die 
deze ook privé gebruiken.  
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Uit figuur 2.3 blijkt dat onder jongeren tot 30 jaar het gemiddelde autobezit lager ligt dan 

het gemiddelde autobezit in Nederland (0,49 auto per persoon). De ontwikkelaar richt 

zich op een doelgroep van 18 tot 28 jaar. Uitgaande van de leeftijdsgroep tot 30 jaar is 

het gemiddelde autobezit 0,29 auto per persoon: 58% van het gemiddelde autobezit in 

Nederland (0,49 auto per persoon). Uitgaande van een doelgroep van jongeren tot 30 

jaar voor de te realiseren woningen zal de parkeervraag ook 58% van de parkeervraag 

conform de gemiddelde parkeerkencijfers van CROW zijn. In tabel 2.6 is de berekende 

parkeervraag voor dit scenario opgenomen. 

 

functie reductie

-factor 

zonder 

dubbelgebrui

k 

werkdag 

ochtend 

werkdag 

middag 

werkdag 

avond 

koop 

avond 

werkda

g nacht 

zaterda

g 

middag 

zaterdag 

avond 

zondag 

middag 

appartement 25 m² bewoners 0,58 22,1 11,0 11,0 19,9 22,1 17,7 13,3 17,7 15,5 

appartement 25 m² bezoekers 0,58 9,8 1,0 2,0 7,9 0,0 6,9 5,9 9,8 6,9 

appartement 50 m² bewoners 0,58 14,6 7,3 7,3 13,1 14,6 11,7 8,8 11,7 10,2 

appartement 50 m² bezoekers 0,58 4,4 0,4 0,9 3,5 0,0 3,1 2,6 4,4 3,1 

parkeervraag totaal (afgerond)  51 20 21 44 37 39 31 44 36 

 

Tabel 2.6: Berekende parkeervraag scenario ‘doelgroep 1828’ 
 

 

Uit tabel 2.6 blijkt dat zonder dubbelgebruik 51 parkeerplaatsen benodigd zijn om te 

voorzien in de parkeervraag bij de ontwikkeling. Rekening houdend met dubbelgebruik 

van parkeerplaatsen is het maatgevende moment de werkdagavond. De parkeervraag op 

dit moment bedraagt 44 parkeerplaatsen. 
 

2.3.4 Scenario ‘Doelgroep 1828 + deelauto’s’ 
Mogelijk worden bij de ontwikkeling deelauto’s gestald. Autodelen is het principe dat 

meerdere mensen gebruik maken van dezelfde auto. Het voordeel van autodelen is dat 

bewoners wel gebruik kunnen maken van een auto, maar deze niet hoeven te bezitten. 

Veel verschillende onderzoeken beschikbaar naar de effecten van autodelen op het 

autobezit. Uit deze onderzoeken blijkt dat de parkeerbehoefte van bewoners met 15 tot 

30% gereduceerd kan worden ten gevolge van het stallen van deelauto’s. Aanbieders 

van deelauto’s hanteren veelal de volgende uitgangspunten: per 30 woningen bieden zij 

1 deelauto aan, waarbij elke deelauto 5 eigen auto’s vervangt. Bij deze ontwikkeling leidt 

dit tot het stallen van 4 (109 / 30) deelauto’s, die gezamenlijk 20 (4 x 5) eigen auto’s 

vervangen. Per saldo daalt, zonder toepassing van dubbelgebruik van parkeerplaatsen, 

de parkeervraag met 16 (20 – 4) parkeerplaatsen. 

 

Het faciliteren van het deelautogebruik betekent dat het autodelen zo eenvoudig 

mogelijk wordt gemaakt. Dit betekent onder meer dat: 

■ de deelauto’s binnen de ontwikkeling (op eigen terrein) beschikbaar moeten zijn; 

■ variëteit wordt geboden in het aanbod van de deelauto’s; 
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■ gemak en flexibiliteit wordt geboden aan de gebruikers van de deelauto’s, 

bijvoorbeeld door een huismeester die praktische zaken regelt in geval van pech, 

onderhoud en schoonmaken.  

 

In tabel 2.7 is de berekende parkeervraag opgenomen voor het scenario met deelauto’s. 

In totaal worden 4 deelauto’s aangeboden. 

 

functie reductie

-factor 

zonder 

dubbelgebrui

k 

werkdag 

ochtend 

werkdag 

middag 

werkdag 

avond 

koop 

avond 

werkda

g nacht 

zaterda

g 

middag 

zaterdag 

avond 

zondag 

middag 

appartement 25 m² bewoners 0,58 22,1 11,0 11,0 19,9 22,1 17,7 13,3 17,7 15,5 

appartement 25 m² bezoekers 0,58 9,8 1,0 2,0 7,9 0,0 6,9 5,9 9,8 6,9 

appartement 50 m² bewoners 0,58 14,6 7,3 7,3 13,1 14,6 11,7 8,8 11,7 10,2 

appartement 50 m² bezoekers 0,58 4,4 0,4 0,9 3,5 0,0 3,1 2,6 4,4 3,1 

parkeervraag totaal (afgerond)  51 20 21 44 37 39 31 44 36 

stallen deelauto’s  4 4 4 4 4 4 4 4 4 

afname parkeervraag  -20 -10 -10 -18 -20 -16 -12 -16 -14 

parkeervraag totaal  35 13 15 30 20 27 22 32 25 

 

Tabel 2.7: Berekende parkeervraag scenario ‘doelgroep 1828 + deelauto’s’ 
 
 

Uit tabel 2.7 blijkt dat met het stallen van de deelauto’s 35 parkeerplaatsen (zonder 

dubbelgebruik) benodigd zijn om te voorzien in de parkeervraag bij de ontwikkeling. 

Rekening houdend met dubbelgebruik van parkeerplaatsen is het maatgevende moment 

de zaterdagavond. De parkeervraag op dit moment bedraagt 32 parkeerplaatsen, 

waarvan 4 parkeerplaatsen beschikbaar moeten zijn voor de deelauto’s. 
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3.1 Aanpak 

Functies genereren een bepaalde hoeveelheid verkeersbewegingen. De grootte van de 

verkeersgeneratie (optelling van het aankomende en vertrekkende verkeer) is per 

functie verschillend en afhankelijk van de omvang en het functioneren van de functie. 

Binnen deze studie is de verkeersgeneratie van de woningbouwontwikkeling voor de 

specifieke doelgroep 1828 bepaald met behulp van verkeersgeneratiekencijfers van 

CROW zoals opgenomen in CROW-publicatie 381 (‘Toekomstbestendig Parkeren’). Omdat 

de verwachting is dat de doelgroep een lager dan gemiddeld autobezit heeft, is het 

aantal motorvoertuigbewegingen (auto) ook lager dan gemiddeld. Bij het bepalen van de 

verkeersgeneratie is rekening gehouden met deze verwachting. 

 

De extra verkeersbewegingen van en naar de ontwikkellocatie dienen verkeersveilig te 

worden afgewikkeld op het omliggende wegennet. De ontwikkellocatie kan bereikt 

worden via de Willem de Zwijgerlaan. De (verkeers-) kwaliteit van dit wegvak is 

beoordeeld op basis van een schouw op locatie en het Duurzaam Veilig beleid. Duurzaam 

Veilig is een verkeersveiligheidsvisie die gebaseerd is op vijf principes7. Op basis de 

Wegenscan8 is een uitspraak gedaan over de kwaliteit van de verkeersafwikkeling. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
7  De verkeersveiligheidsvisie duurzaam Veilig is gebaseerd op vijf principes: (1) de 

functionaliteit van wegen, (2) de homogeniteit van massa en/of snelheid en richting, (3) de 
herkenbaarheid en voorspelbaarheid van wegen en gedrag, (4) de fysieke en sociale 
vergevingsgezindheid en (5) de statusonderkenning door de verkeersdeelnemer. 

8  Een tool ontwikkeld door Goudappel Coffeng, waarmee door middel van verschillende 
kenmerken van de weg de verkeersveiligheid beoordeeld kan worden. 

3  
 
Verkeersontsluiting 
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3.2 Uitgangspunten 

CROW-verkeersgeneratiekencijfers 
Net als bij de parkeerkencijfers zijn de verkeersgeneratiekencijfers ook onderscheiden 

naar stedelijkheidsgraad en locatie van de ontwikkeling ten opzichte van het centrum. 

Samengevat zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

■ ‘sterk stedelijk’ gebied; 

■ rest bebouwde kom; 

■ gemiddelde kencijfers. 

 

In tabel 3.1 zijn de gehanteerde verkeersgeneratiekencijfers opgenomen. De kencijfers 

zijn weergegeven in mvt (motorvoertuigbewegingen) per woning per gemiddeld 

weekdagetmaal. 

 

Functieprogramma CROW-functie gem. verkeersgeneratiekencijfer, 

met reductiefactor 0,58* 

eenheid 

84 appartementen (25 m²) kleine eenpersoonswoning 

(tiny house) 

1,13 mvt per woning 

25 appartementen (50 m²) huur, appartement, 

midden/goedkoop 

2,01 mvt per woning 

 

Tabel 3.1: Gehanteerde CROW-verkeersgeneratiekencijfers (weekdag) 
 

 

Uitgangspunten Wegenscan 
Binnen de Wegenscan wordt rekening gehouden met specifieke kenmerken van 

wegvakken. Hoe breed is de rijbaan? Welke functies liggen aan de weg? Zijn er 

fietsvoorzieningen aanwezig? Vragen die aan bod komen in de analyse van de 

Wegenscan. Samengevat is met behulp van de Wegenscan getoetst op de volgende 

elementen: 

■ de functie van de weg; 

■ het gebruik van de weg; 

■ de vormgeving van de functie; 

■ de kenmerken van de omgeving. 

 

In bijlage 1 zijn de gehanteerde uitgangspunten van de Willem de Zwijgerlaan uitgebreid 

opgenomen. 
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3.3 Resultaat verkeersontsluiting 

Verkeersgeneratie 
In tabel 3.2 is de berekende verkeersgeneratie opgenomen. De waarden zijn afgerond op 

tientallen. 

 

verkeersgeneratie reductiefactor weekdagetmaal werkdagetmaal* werkdag 

ochtendspitsuur** 

werkdag 

avondspitsuur** 

doelgroep 1828 0,58 150 170 20 20 
* vermenigvuldigingsfactor 1,11 van weekdagetmaal conform CROW-publicatie 381 
** aandeel 8% (ochtend) en 9% (avond) van het werkdagetmaal conform CROW-publicatie 256 

 

Tabel 3.2: Berekende verkeersgeneratie  
 

Uit tabel 3.2 blijkt dat de woningbouwontwikkeling een verkeersgeneratie heeft van circa 

150 mvt per gemiddelde weekdagetmaal en circa 170 mvt per gemiddelde 

werkdagetmaal. In de maatgevende spitsuren bedraagt de verkeersgeneratie circa 20 

mvt (elke drie minuten een auto). Daarmee is de verkeersgeneratie beperkt te noemen. 

 

Kwaliteit verkeersafwikkeling Willem de Zwijgerlaan 
De Willem de Zwijgerlaan is gecategoriseerd als erftoegangsweg binnen de bebouwde 

kom met een maximumsnelheid van 30 km/h. De weg is doodlopend voor 

gemotoriseerd verkeer waarbij fietsers en bromfietsen wel hun doorgaande route 

kunnen vervolgen. Kijkend naar het wegprofiel kan binnen deze analyse het wegvak 

opgedeeld worden in twee gedeeltes. Het zuidelijke gedeelte van de Willem de 

Zwijgerlaan nabij de Julianalaan heeft een 6,40 meter brede rijloper waarbij aan één zijde 

van de weg op de rijbaan geparkeerd wordt en er geen rijbaanscheiding aanwezig is. Het 

noordelijk gedeelte nabij de ontwikkellocatie heeft wel rijbaanscheiding in de vorm van 

enkele markeringsstrepen. Op dit gedeelte wordt niet geparkeerd en de rijloper is 4,80 

meter breed. Figuur 3.1 maakt beide wegvakgedeeltes inzichtelijk. 

 

 
 

Figuur 3.1: Wegvak Willem de Zwijgerlaan, zuidelijk deel (links) en noordelijk deel (rechts), datum foto’s: 28-02-2019 
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Op donderdag 28 februari 2019 is tijdens de avondspitsperiode een schouw uitgevoerd. 

Tijdens deze schouw is de verkeerssituatie op de Willem de Zwijgerlaan beoordeeld. 

Gelet is op onder andere doorstroming, verkeersveiligheid en de relatie tussen 

gemotoriseerd verkeer en langzaam verkeer (fietsers). 

Tijdens de schouw op locatie is een zeer beperkt aantal gemotoriseerde voertuigen 

waargenomen. In een periode van één uur zijn 4 passerende auto’s geteld. Deze auto’s 

vertrokken allen vanaf de huidige functie op de ontwikkellocatie en vervallen dus als 

gevolg van de ontwikkeling. De Willem de Zwijgerlaan wordt voornamelijk door fietsers 

gebruikt. Het overgrote gedeelte van de fietsers waren studenten/scholieren, welke 

waarschijnlijk een relatie hebben met de nabijgelegen scholen. Er zijn geen 

verkeersonveilige situaties waargenomen tijdens de schouw. Vanwege de zeer beperkte 

intensiteit van het gemotoriseerde verkeer was de doorstroming op het wegvak goed te 

noemen. 

 

In tabel 3.3 is het resultaat van de Wegenscan opgenomen. Gepresenteerd is de 

maximaal wenselijke verkeersintensiteit (motorvoertuigen) per etmaal. Onderscheid is 

gemaakt naar het noordelijke en zuidelijke deel van de Willem de Zwijgerlaan. 

 

Willem de Zwijgerlaan max. wenselijke verkeersintensiteit maatgevend criterium 

noordelijk deel (rijbaanscheiding) 4.900 rijbaanbreedte 

zuidelijk deel (parkeren op rijbaan) 2.000 rijbaanbreedte i.c.m. parkeren 

 

Tabel 3.3: Resultaat Wegenscan Willem de Zwijgerlaan 
 

 

Uit tabel 3.3 blijkt dat het noordelijke deel van het wegvak een maximaal wenselijke 

verkeersintensiteit heeft van circa 4.900 mvt/etmaal. Het maatgevende criterium binnen 

de analyse is de breedte van de rijbaan (4,80 meter). Het zuidelijke deel van de Willem 

de Zwijgerlaan (nabij de Julianalaan) heeft een maximaal wenselijke verkeersintensiteit 

van circa 2.000 mvt per etmaal. Deze indicatieve grenswaarde volgt uit de rijbaanbreedte 

in combinatie met het parkeren op de rijbaan aan één zijde van de weg. 

 

Op basis van deze analyse wordt gesteld dat de Willem de Zwijgerlaan in haar huidige 

vormgeving het extra verkeer als gevolg van de ontwikkeling goed kan afwikkelen. De 

verkeersgeneratie van de ontwikkeling is dermate beperkt dat de grens van maximaal 

wenselijke verkeersintensiteit ruimschoots niet bereikt wordt. Aanpassingen aan het 

wegontwerp zijn niet noodzakelijk. Ook de aansluiting van de Willem de Zwijgerlaan met 

de Julianalaan kan het verkeer goed afwikkelen. Vanwege de zeer beperkte 

verkeersgeneratie is de kans op wachtrijen op de Willem de Zwijgerlaan klein. Een 

spitsuurintensiteit van gemiddeld 20 mvt betekent omgerekend circa 1 auto per 3 

minuten. 

 
  



 

www.goudappel.nl Woningbouw Westelijke Randweg 1 Overveen 13 

 

 

Aansluiting ontwikkellocatie op Willem de Zwijgerlaan 
Geadviseerd wordt om de huidige aansluiting van het plangebied op de Willem de 

Zwijgerlaan te ontwerpen als uitritconstructie. Hierdoor moet verkeer komend vanuit de 

ontwikkellocatie voorrang verlenen aan verkeer rijdend op de Willem de Zwijgerlaan. 

Vanwege het aandeel fietsverkeer op het wegvak is dit vanuit het oogpunt van 

verkeersveiligheid wenselijk. 
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Goudappel Coffeng BV is gevraagd de parkeerkundige onderbouwing op te stellen 

behorende bij de woningbouwontwikkeling, waarbij rekening wordt gehouden met het 

autobezit van de specifieke doelgroep en de mogelijkheid van het stallen van deelauto’s. 

Tevens is Goudappel Coffeng gevraagd een analyse uit te voeren naar de 

verkeersontsluiting van de ontwikkeling. Uit het onderzoek worden de volgende 

conclusies getrokken: 

■ Voor vier scenario’s is de parkeervraag berekend. Op het maatgevende moment geeft 

dit de volgende parkeervraag: 

- scenario ‘CROW-parkeerkencijfers’:  76 parkeerplaatsen, 

- scenario ‘Sociale huurwoningen’: 55 parkeerplaatsen, 

- scenario ‘Doelgroep 1828’:  44 parkeerplaatsen, 

- scenario ‘Doelgroep 1828 + deelauto’s): 32 parkeerplaatsen. 

■ De woningbouwontwikkeling heeft een verkeersgeneratie van circa 150 mvt 

(motorvoertuigen) per gemiddelde weekdagetmaal en circa 170 mvt per gemiddelde 

werkdagetmaal. In de maatgevende spitsuren (ochtend- en avondspits) bedraagt de 

verkeersgeneratie circa 20 mvt. Daarmee is de verkeersgeneratie beperkt te noemen. 

■ Uit de gehouden schouw op locatie en analyse met behulp van de Wegenscan blijkt 

dat de Willem de Zwijgerlaan in haar huidige vormgeving het extra verkeer als gevolg 

van de ontwikkeling goed kan afwikkelen. Aanpassingen aan het wegontwerp zijn 

niet noodzakelijk. 

■ Geadviseerd wordt om de huidige aansluiting van het plangebied op de Willem de 

Zwijgerlaan te ontwerpen als uitritconstructie. Hierdoor moet verkeer komend vanuit 

de ontwikkellocatie voorrang verlenen aan verkeer rijdend op de Willem de 

Zwijgerlaan. Vanwege het aandeel fietsverkeer is dit vanuit het oogpunt van 

verkeersveiligheid wenselijk. 
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Conclusie 
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Bijlage 1  
 
Analyse Wegenscan 
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Noordelijk deel Willem de Zwijgerlaan 
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Zuidelijk deel Willem de Zwijgerlaan 
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