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Landelijk Actieprogramma 
Parkeren & Verblijven
5 Centrale thema’s:

• Duurzaam vervoer en mobiliteit

• Duurzame infrastructuur

• Ruimtelijke ontwikkeling

• Data-gestuurd (parkeer)beleid

• De gebruiker centraal
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Straatparkeren domineert onze steden
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Bron: Make Space Great Again, ontwerpen aan Nederland Fietsland



Parkeren drukt zwaar op ruimtelijke kwaliteit en
financiële haalbaarheid gebiedsontwikkelingen
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Bron: Masterplan Arenapark, Gemeente Hilversum



Op zoek naar slimmere strategieën
Hubs voorzien in mobiliteitsvraag
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Bron: Make Space Great Again, ontwerpen aan Nederland Fietsland



Op zoek naar slimmere strategieën
Centraal stellen van mobiliteitsaanbod i.p.v. parkeernormen
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Bron: Make Space Great Again, ontwerpen aan Nederland Fietsland
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Onze Hub-aanpak:
Ruimte, Mensen en Mobiliteit



Hub voorbeeld
Inpandige wijkhub

Bron: Hubs in bestaande wijken, in samenwerking met Vereniging Deltametropool, SUM-one, APPM
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Hub voorbeeld
Buurthub op straat

Bron: Hubs in bestaande wijken, in samenwerking met Vereniging Deltametropool, SUM-one, APPM
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Verschillende typologieën

Bron: Mobiliteitshubvisie Rotterdam, in samenwerking met REBEL Group
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Verschillende typologieën

Bron: Hubs in bestaande wijken, in samenwerking met Vereniging Deltametropool, SUM-one, APPM
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Integrale strategie op schaal van de stad

Bron: Mobiliteitshubvisie Rotterdam, in samenwerking met REBEL Group
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Integrale strategie op schaal van de stad

Bron: Kansenkaart mobiliteitshubs Den Haag
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Integrale strategie op schaal van de stad
A10 West in Amsterdam

Bron: Onderzoek hoofdwegen netwerk, in samenwerking met Rijkswaterstaat
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Integrale strategie op schaal van de stad
A10 West in Amsterdam

Bron: Onderzoek hoofdwegen netwerk, in samenwerking met Rijkswaterstaat
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Opgaven hubs op schaal van de stad

• Waar te beginnen? Wat heeft prioriteit?

• Best verbonden locaties, om optimale koppeling hubs en OV te kunnen 
realiseren?

• Slechtst verbonden locaties: tegengaan vervoersarmoede?

• Meest haalbare locaties: hubs in nieuwe ontwikkelgebieden?

• Hubs in gebieden met veel potentiële gebruikers (expats, jongeren) 
vanwege maximal gebruik en koppeling met deelmobiliteit.

• Welke rol voor gemeenten?

• Hubs als publieke dienst: meer controle over locatie en prijs, maar 
hogere investering door overheden vereist.

• Publiek-privaat partnerschap

• Private operators, publiek beleid (huidige situatie): weinig controle over 
locatie en prijs, hogere snelheid en flexibiliteit.
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De hub in gebiedsontwikkeling
Ambitie voor autoluwe wijken

Bron: Stedenbouwkundig plan Lincolnpark, Haarlemmermeer
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De hub in gebiedsontwikkeling
Ambitie voor autoluwe wijken

Bron: Stedenbouwkundig plan Lincolnpark, Haarlemmermeer



29Bron: Stedenbouwkundig plan Lincolnpark, Haarlemmermeer

De hub in gebiedsontwikkeling
Aantrekkelijke inpassing in de wijk
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De hub in gebiedsontwikkeling
Programma van Eisen Mobiliteitshubs

Bron: Stedenbouwkundig plan Lincolnpark, Haarlemmermeer

• Eisen 

• Omvang: In totaal zullen er naar verwachting circa 1.800 tot 2.500 parkeerplaatsen worden 
gerealiseerd.

• Omvang: Een mobiliteitshub heeft bij een indicatieve maat van 50 m x 38 m circa 75 
parkeerplekken per verdieping.

• Omvang: De begane grond hoogte is minimaal 4 meter (vloer tot vloer) en biedt ruimte voor 
aanvullende buurtfuncties.

• Ligging: De maximale loopafstand van een woning naar een mobiliteitshub is 250 meter.

• Functie: De mobiliteitshub is geschikt voor parkeren van bewoners, bedrijven, 
maatschappelijke instellingen en voor bezoekers hiervan.

• Functie: In de mobiliteitshub worden parkeerplaatsen voor deelmobiliteit gerealiseerd. In elke 
hub zullen 15 tot 20 plekken voor deelmobiliteit moeten worden gereserveerd.

• Wensen

• Het plaatsen van deelfietsen, bij voorkeur bij de entree van de mobiliteitshubs is mogelijk.
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Opgaven hubs in de gebiedsontwikkeling

• Inpassing in de wijk

• Ruimte bieden aan overige functies: hoe wordt de hub een aantrekkelijke
plek in de wijk?

• Loopafstanden: wat is een maximaal acceptabele loopafstand van woning 
tot hub?

• Koppeling aan andere mobiliteit: ruimte voor (deel)fietsen, locatie 
koppelen aan OV-bereikbaarheid

• Exploitatie

• Wat zijn de voorwaarden voor een duurzaam business model?

• Hoe deel- en flexibel gebruik te organiseren en maximaliseren?

• Zijn parkeerplekken vrij te gebruiken? Hoe garandeer je dat?



32Bron: Zeeburgereiland hub, in samenwerking met Gemeente Amsterdam en SUM-ONE

Lokale integratie van de hub
Ontwerp van de hub



33Bron: Zeeburgereiland hub, in samenwerking met Gemeente Amsterdam en SUM-ONE

< Meer ruimte voor mobiliteit Meer ruimte voor andere functies >

Lokale integratie van de hub
Ontwerp van de hub
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Bron: Ruimtelijk kader Europarking

Lokale integratie van de hub
Herontwikkeling parkeergarage
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Lokale integratie van de hub
Herontwikkeling parkeergarage

Bron: Ruimtelijk kader Europarking



36

Lokale integratie van de hub
Herontwikkeling parkeergarage

Bron: Ruimtelijk kader Europarking
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Opgaven lokale inpassing hubs

• Positionering

• Hoe ruimte te vinden voor hubs in de bestaande stedelijke omgeving?

• Welke locaties zijn geschikt voor transformative tot hub?

• Flexibiliteit

• Hubs in toekomst transformeren tot andere functies? Demontabel bouwen?

• Ruimtelijke kwaliteit

• Ontwerpeisen opnemen in beeldkwaliteitsplannen en kavelpaspoorten?

• Participatie

• Hoe gebruikers te betrekken in de ontwikkeling van de hub?
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