
Naar aanleiding van een aantal meldingen over foutparkeren, blokkeren van uitritten en hoge parkeerdruk is 
eind 2020 in de Contreie een parkeeronderzoek uitgevoerd. 

Parkeernormen
De wijk is ingericht met een aantal parkeerplaatsen op basis van parkeernormen. Deze normen zijn gekozen 
op basis van een verwacht autobezit én de inrichting van de openbare ruimte. Voor de Contreie is dat als 
volgt:
• Goedkope huur-en koopwoningen:   1,7 parkeerplaatsen per woning
• Middeldure koopwoningen:             1,9 parkeerplaatsen per woning
• Dure koopwoningen:                      2,1 parkeerplaatsen per woning

In het onderzoek richten we ons op twee verschillende vormen van parkeren: de druk van de 
parkeergelegenheid op straat en het parkeren op eigen terrein. 

Locaties van het onderzoek
Alleen de woonrijp gemaakte straten zijn in het onderzoek meegenomen. De Vrachelsestraat en Klinknagel 
zijn niet meegenomen omdat hier vrijstaande woningen staan met zeer ruime parkeergelegenheden op eigen 
terrein. Verder zijn niet meegenomen, het zuid-westelijke deel van de Contreie tussen IJzertijd en Herweg. 
Dit deel is nog niet woonrijp gemaakt.

Coronamaatregelen
Tijdens het onderzoek hadden we te maken met aangescherpte coronamaatregelen daarom zijn de 
telmomenten aangepast naar overwegend de avond en nacht. Dit omdat het dringende advies was 
(indien mogelijk) thuis te werken. De verwachting was dat men ’s-middags meer dan normaal thuis zou zijn. 
Dit geldt ook voor de avond omdat men niet meer dan drie bezoekers per dag mocht ontvangen. 
De nacht is geheel representatief omdat de beperkende maatregelen hier geen consequenties op hebben. 
Het parkeeronderzoek is uitgevoerd vanaf 27 oktober tot en met 3 november.

Het plan is om in het tweede of derde kwartaal van 2022 opnieuw een parkeeronderzoek te houden, met 
hopelijk géén landelijk beperkende maatregelen.
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RESULTATEN STRAATPARKEREN

De resultaten van het parkeeronderzoek zijn per buurt in beeld gebracht. 

Parkeerdruk middag
In bijna alle buurten zijn lage bezettingsgraden tussen de 16% en 52% te zien. Alleen de IJzertijd oost (tussen 
Herweg en Bronstijd) is relatief druk met 82%. 

Parkeerdruk avond
In bijna alle buurten zijn wat hogere, maar nog acceptabele bezettingsgraden te zien tussen de 18% en 
79%. De straten worden hier nog niet als vol ervaren. Het Gebint heeft met 83%, op zaterdagavond, 
wat verhoogde waarden, maar is nog nét acceptabel. Twee buurten die opvallen zijn opnieuw IJzertijd 
met een bezettingsgraad van 91%, maar ook het midden en zuidelijk deel van de Kreeklocatie met een 
bezettingsgraad van 86%. 

Goed om te weten: wanneer een straat voor meer dan 85% bezet is, ervaren parkeerders de straat als vol en 
wijken dan uit naar andere straten. 
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Parkeerdruk nacht
In veel buurten zijn acceptabele bezettingsgraden te zien tussen de 17% en 78%. Opnieuw springt de 
oostelijke IJzertijd eruit met een 100% bezetting. In de zuidelijke kreeklocatie is een bezettingsgraad gemeten 
van 87%. In beide buurten worden de straten als vol ervaren met als gevolg overloop naar naastgelegen 
straten.

De hoge bezetting in de IJzertijd is opvallend vanwege de veel lagere bezetting op de achterterreinen (59% 
en 71%) Daar is nog voldoende ruimte.

Bijzonderheden
In bovenstaande beschrijving van de resultaten is steeds per buurt gekeken. Als we naar de afzonderlijke 
wegvakken kijken valt het volgende op:

Op dinsdagavond is op het Leempad (Kreeklocatie) een bezettingsgraad van meer dan 100% gemeten. 
Dit betekent een aantal foutparkeerders (buiten de vakken). Op de zaterdagavond springt de Jachtkamp 
(Kreeklocatie) er uit met meer dan 100% bezetting. Ook hier wordt buiten de vakken geparkeerd.

In de nachten zijn er enkele wegvakken waargenomen waar de bezetting op 100% of soms hoger is 
waargenomen. In de gemiddelden van de buurten vallen deze weg omdat vaak op naastgelegen wegvakken 
er nog voldoende ruimte is. Het gaat dan om het noordelijk deel van de Vuursteen, de Jachtkamp, Stuifduin 
en het zuidelijk deel van de Hamerbijl.
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RESULTATEN PARKEREN OP EIGEN TERREIN

Ook hier zijn de resultaten per buurt in beeld gebracht. De parkeergelegenheid die zichtbaar is vanuit de 
straat is geïnventariseerd. Parkeergelegenheden in zoals bijvoorbeeld garageboxen zijn niet meegenomen.  

Parkeerdruk middag
Voor het overgrote deel in de Contreie ligt de bezetting van parkeergelegenheid op eigen terrein relatief 
laag. Tussen de 31% en 55% van de bewoners parkeert op eigen terrein. Aan het Gebint wordt er het 
meeste gebruik gemaakt van het eigen terrein met 71%. Deze cijfers zijn te verklaren vanuit de beperkte 
aanwezigheid van bewoners (naar school/ werken/ boodschap)
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Parkeerdruk avond
In het grote zuidelijke deel van de Contreie parkeren bewoners voor zo’n 42% tot 76% op eigen terrein. In de 
Kreeklocatie wordt er het meeste gebruik gemaakt van eigen terrein met 82% tot 86%.

Parkeerdruk nacht
Het gebied tussen de Herweg, Pijlpunt, Lanspunt, Bronstijd en IJzertijd parkeren relatief weinig bewoners op 
eigen terrein (52% á 63%). Het gebied ten westen van de Herweg laat een iets hoger gebruik zien van 64% á 
65%. De buurten waar de eigen oprit het meest gebruikt worden zijn in en rondom Drenkkuil en Gebint (80% 
á 81%) en de hele Kreeklocatie (82% á 83%)

Bijzonderheden
Wat opvalt is dat de bewoners van de Vuursteen en Steentijd zeer beperkt parkeren op eigen terrein (12% tot 
18%). Van de 17 opritten worden er slechts 2 tot 3 gebruikt.
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CONCLUSIES

Straatparkeren
De middagsituatie laat een hele acceptabele parkeersituatie zien. In sommige buurten zijn de waarden 
enigszins verhoogd maar nog acceptabel.

Ook de avondsituatie laat in een groot deel van de Contreie een acceptabele parkeersituatie zien. Maar juist 
de IJzertijd en de het zuidelijk deel van de Kreeklocatie springen er nu meer uit. Op buurtniveau worden hier 
de parkeervakken tot bijna het maximum bezet waardoor de straten als vol worden ervaren. In de Kreeklocatie 
staan op enkele wegvakken meer auto’s dan parkeervakken, hier is sprake van foutparkeren.

De nachtsituatie laat een acceptabele parkeersituatie zien. Maar ook hier springen de IJzertijd en zuidelijk deel 
van de Kreeklocatie eruit als druk. Bewoners uit het meest oostelijk deel van de IJzertijd kunnen meer gebruik 
kunnen maken van achterliggende parkeerterreinen (bereikbaar vanuit Lanspunt en Gebint). Verder zijn er 
op verschillende plekken in de Contreie voertuigen die verkeerd geparkeerd staan (buiten de aangegeven 
parkeervakken). Foutparkeren is hier zeker geen noodzaak vanwege voldoende parkeergelegenheid in de 
omgeving.

Parkeren eigen terrein
Vooral de avond en de nacht zijn belangrijke dagdelen voor het parkeren op eigen terrein. In de middag zijn 
bewoners vaak op pad voor diverse zaken denk aan werk, school of boodschappen. 

Als we kijken naar de avond dan wordt duidelijk dat een groot deel van de bewoners nog onvoldoende 
gebruik maakt van parkeren op eigen terrein. In het oostelijke deel van de IJzertijd parkeren bewoners, 
ondanks de hoge parkeerdruk, te weinig op eigen terrein. In de Kreeklocatie maken bewoners het meeste 
gebruik van parkeren op eigen terreinparkeren bewoners het meeste op eigen terrein. Wellicht veroorzaakt 
door de ter plaatse hogere parkeerdruk.

In de nachtsituatie parkeren meer bewoners op eigen terrein dan in de avond. Maar nog steeds zijn er veel 
opritten die niet benut worden. Opnieuw maken ook hier de bewoners van de Kreeklocatie het beste gebruik 
van het parkeren op de opritten.

Tot slot, opvallend is het zeer slechte gebruik van de carports aan het binnenterrein tussen de Vuursteen en 
Steentijd. Slechts een enkele bewoner gebruikt deze.
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SAMENVATTING

Het deel van de Contreie tussen de Vrachelsestraat en Wilhelminakanaal biedt op buurtniveau voldoende 
parkeergelegenheid. Plaatselijke tekorten kunnen worden opgelost door een beter gebruik van parkeren op 
eigen terrein (opritten en carports) én onvoldoende benutte achterterreinen.

In met name het zuidelijk deel van de Kreeklocatie (ten zuiden van Stuifduin) is het druk met parkeren. Op 
buurtniveau kan iedereen zijn plaats vinden maar dit leidt soms tot wat grotere loopafstanden. 

ADVIES

Woont u in een deel van de wijk waar te weinig op eigen terrein wordt geparkeerd? Dan willen we u vragen 
om zoveel als mogelijk gebruik te maken van parkeergelegenheid op eigen terrein of bijvoorbeeld op een van 
de achter terreinen, welke bereikbaar zijn vanaf het Gebint of de Lanspunt. Daarmee ontlast u de openbare 
parkeerplaatsen en helpt u buurtbewoners.

VERVOLG

Nadat de bouw is afgerond in de Contreie, voeren we opnieuw een parkeeronderzoek uit. Pas dan bekijken 
we of in bepaalde straten, gebieden of wellicht heel de Contreie aanvullende maatregelen nodig zijn. Op dit 
moment is daar nog geen directe aanleiding voor.

Contact
Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen via m.van.der.velden@oosterhout.nl. 
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