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VOORAF



Vereniging Eigen Huis (VEH) is een organisatie die de belangen van huizenbitters behartigt. Wanneer 

Nederlanders een huis kopen of huren is de parkeermogelijkheid in de buurt van het huis ook van belang. VEH is 

benieuwd hoe autobezitters de huidige parkeermogelijkheden bij hun huis beoordelen. Zijn zij tevreden over hun 

huidige parkeersituatie en wat is hun ideale parkeersituatie? Ook is VEH benieuwd of er verschil is in de 

beoordeling van de parkeermogelijkheden tussen autobezitters woonachtig in de stad of op het platteland. 

Doel onderzoek

Het doel van het onderzoek is om meer inzicht te krijgen in de beoordeling van de huidige 

parkeersituatie van autobezitters in hun woonomgeving.

Onderzoeksvraag

Wat vinden Nederlandse autobezitters van de parkeergelegenheid in hun buurt en wat zijn de wensen op het 

gebied van parkeren bij hun woning?

Deze hoofdvraag valt uiteen in de volgende subvragen:

• Wat is het huidige autobezit en -gebruik van Nederlanders?

• Wat zijn de huidige en gewenste parkeermogelijkheden in de huidige woonsituatie?

• Wat is het parkeergedrag van Nederlanders?

VOORAF
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AANLEIDING EN DOEL ONDERZOEK



Methode 

Het kwantitatieve onderzoek is online uitgevoerd. De doelgroep voor dit onderzoek bestaat uit autobezitters. De 

steekproef is representatief naar geslacht, leeftijd, opleiding en Nielsenregio. In totaal hebben 1.520 

autobezitters de vragenlijst helemaal ingevuld. In de bijlage is een uitgebreide onderzoekverantwoording 

opgenomen.

Doelgroep uitsplitsingen

In het rapport worden de uitkomsten op totaalniveau gerapporteerd. Wanneer het relevant is en uitkomsten 

onderling erg afwijken wordt de uitsplitsing op stedelijkheid ook visueel weergeven. In dit rapport maken we 

onderscheid tussen vier type stedelijkheid, ingedeeld op basis van 4 cijfers van de postcodes: 

VOORAF
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METHODE EN DOELGROEP UITSPLITSINGEN

Zeer sterk stedelijk: 2500 of meer omgevingsadressen per km2

Sterk stedelijk: 1500-2500 omgevingsadressen per km2

Matig stedelijk: 1000-1500 omgevingsadressen per km2

Weinig tot niet stedelijk: minder dan 1000omgevingsadressen per km2



SAMENVATTING EN CONCLUSIES



De huidige parkeermogelijkheden

Autobezitters parkeren hun auto thuis voornamelijk langs de weg en op hun oprit. Inwoners van zeer sterk stedelijke gebieden 

parkeren hun auto vaker langs de weg en inwoners van weinig tot niet stedelijke gebieden parkeren vaker op hun oprit. Van de 

autobezitters kan de helft de auto voor de deur kwijt, dit kost ze minder dan één minuut. Inwoners van zeer sterk stedelijke 

gebieden hebben langer nodig om een parkeerplek te vinden en kunnen minder vaak voor de deur parkeren. Acht op de tien 

autobezitters hoeft niet te betalen om langs de weg te kunnen parkeren. Behalve inwoners van zeer sterk stedelijke gebieden, 

daarvan parkeert bijna de helft via een betaalde parkeervergunning. 

De meerderheid van de autobezitters heeft (bijna) geen problemen met het vinden van een parkeerplek in de buurt van hun huis.

Inwoners in zeer sterk stedelijke gebieden en autobezitters wonend in oudere huizen (van voor 1950) hebben vaker problemen 

met het vinden van een plek. Ze geven aan dat er te weinig plek is. Ook worden plekken ingenomen door werknemers in de buurt 

of mensen die naar het centrum gaan. Het tijdstip waarop men naar een parkeerplek zoekt is ook van invloed op het snel vinden

van een plekje. 

Beoordeling van de parkeermogelijkheden

Over het algemeen geven autobezitters hun parkeermogelijkheden een ruime voldoende (7,8). Autobezitters in zeer sterk 

stedelijke gebieden en autobezitters wonend in oudere huizen (gebouwd voor 1950) zijn minder tevreden. Autobezitters die hun 

auto meestal langs de weg parkeren geven vaker een onvoldoende. De meerderheid van de autobezitters is tevreden over de tijd 

die ze kwijt zijn met het parkeren in de buurt. Inwoners van zeer sterk stedelijke gebieden en autobezitters wonend in oudere

huizen (van voor 1950) zijn hier minder positief over. 

SAMENVATTING EN CONCLUSIES

OVER HET ALGEMEEN GEVEN AUTOBEZITTERS HUN PARKEERMOGELIJKHEDEN EEN RUIME VOLDOENDE 
(7,8). AUTOBEZITTERS IN ZEER STERK STEDELIJKE GEBIEDEN EN AUTOBEZITTERS WONEND IN OUDERE 
HUIZEN (GEBOUWD VOOR 1950) ZIJN MINDER TEVREDEN
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Gewenste parkeermogelijkheden 

Autobezitters verkiezen voldoende parkeermogelijkheden boven de bouwstijl van de wijk en aanwezigheid van scholen en 

kinderdagverblijven. Twee op de vijf autobezitters verkiest groen in de wijk en vrij uitzicht boven voldoende 

parkeermogelijkheden. Over de keuze tussen voldoende parkeermogelijkheden en voorzieningen voor kinderen en aanwezigheid 

van winkels zijn autobezitters minder uitgesproken. 

De meerderheid van de autobezitters vindt niet dat er bij nieuwbouwprojecten minder parkeerplekken moeten komen dan er nu 

nodig zijn. Ook zijn ze het niet eens met dat elektrische auto’s voorrang krijgen bij parkeerplekken. De helft van de autobezitters 

vindt één parkeerplaats bij nieuwbouwprojecten te weinig en is niet bereid om te betalen voor een parkeerplaats. Inwoners in zeer 

sterk stedelijke gebieden zijn vaker bereid wél te betalen voor een vaste parkeerplek. 

Ontwikkeling van de buurt

Eén op de vijf autobezitters vindt de parkeersituatie in hun buurt de afgelopen 5 jaar verslechterd, inwoners in zeer sterk stedelijke 

gebieden vinden dit vaker. Van de autobezitters die problemen ervaren vindt twee derde niet dat de gemeente voldoende actie 

onderneemt om de problemen op te lossen. Zelf zien zij inperking van openbare ruimte om parkeerplaatsen te creëren als een 

goede oplossing. 

Parkeergedrag

Autobezitters beoordelen hun eigen parkeergedrag met een 8,5. Het parkeergedrag van andere weggebruikers beoordelen ze een 

stuk lager (6,8). Oudere autobezitters beoordelen hun eigen parkeergedrag hoger dan jongere autobezitters.

SAMENVATTING EN CONCLUSIES

EEN OP DE VIJF AUTOBEZITTERS VINDT DE PARKEERSITUATIE IN HUN BUURT DE AFGELOPEN 5 JAAR 
VERSLECHTERD. HIERVAN VINDT DE MEERDERHEID DAT DE GEMEENTE NIET VOLDOENDE ACTIE 
ONDERNEEMT OM HET PROBLEEM OP TE LOSSEN 
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DE NEDERLANDSE AUTOBEZITTER



AUTOBEZITTER

DE MEESTE AUTOBEZITTERS HEBBEN ÉÉN AUTO EN GEBRUIKEN DE AUTO WEKELIJKS. GEBRUIK IS 
VOORNAMELIJK VOOR WOON-WERKVERKEER EN VOOR RECREATIEVE UITSTAPJES
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Hoe vaak rijdt u auto?
Basis: allen (n=1.520)

(Bijna) dagelijks, 50% 

Wekelijks, 94% 

Hoeveel auto’s heeft u in uw huishouden (eigen bezit of leaseauto)? 
Basis: allen (n=1.520)

1 auto, 69% 

2 auto’s, 27% 

3 auto’s of meer, 4% 

Waarvoor gebruikt u de auto het vaakst?
Basis: allen (n=1.520)

Woon-werkverkeer, 47% 

Recreatief , 47% 

Zakelijk verkeer, 4% 



DE HUIDIGE PARKEERMOGELIJKHEDEN EN DE 
BEOORDELING HIERVAN 



HUIDIGE PARKEERMOGELIJKHEDEN EN BEOORDELING

BIJNA DE HELFT VAN DE AUTOBEZITTERS PARKEERT HUN AUTO LANGS DE WEG. VOOR DE MEERDERHEID 
DAARVAN IS DAT GRATIS. VAN INWONERS IN ZEER STERK STEDELIJKE GEBIEDEN HEEFT BIJNA DE HELFT EEN 
BETAALDE VERGUNNING

14%

3%

7%

30%

45%

Anders, namelijk...

In een parkeergarage

In de garage bij mijn huis

Op de oprit van mijn huis

Langs de weg

Hoe parkeert u de auto waar u het vaakst in rijdt 
meestal bij uw huis?

Basis: allen (n=1.520)

U heeft aangegeven dat u uw auto meestal langs de weg 
parkeert. Is dit meestal gratis of betaald parkeren? 
Basis: indien men langs de weg parkeert (n=686)

Gratis, 83%

Betaald per keer, 1%

Betaald via een vergunning, 16%

• Vooral autobezitters in zeer sterk stedelijke gebieden parkeren hun auto meestal langs de weg (63% versus sterk stedelijk: 45%, 

matig stedelijk: 43%, weinig tot niet stedelijk: 32%). Zij hebben ook het vaakst een betaalde vergunning om langs de weg te 

parkeren (47% versus sterk stedelijk: 7%, matig stedelijk: 2%, weinig tot niet stedelijk: 3%). 

Op het plein 

achter het huis.

Ruigrok NetPanel - april 201812



13%

27%

9% 10% 9%

22%

31%

25% 19% 17%

65%

43%

66% 71% 74% 1 t/m 5

6 of 7

8 t/m10

Totaal
(n=1.520)

Zeer sterk 
stedelijk
(n=295)

Sterk 
stedelijk
(n=432)

Matig
stedelijk
(n=264)

Weinig tot 
niet stedelijk 

(n=501)

HUIDIGE PARKEERMOGELIJKHEDEN EN BEOORDELING

OVER HET ALGEMEEN GEVEN AUTOBEZITTERS HUN PARKEERMOGELIJKHEDEN EEN RUIME VOLDOENDE. 
AUTOBEZITTERS IN ZEER STERK STEDELIJKE GEBIEDEN ZIJN MINDER TEVREDEN 

Hoe tevreden bent u met de huidige parkeermogelijkheden bij uw huis op schaal van 1 tot 10?
Basis: allen (n=1.520)

7,8 6,8 7,9 8,0 8,3

• Autobezitters wonend in woningen gebouwd voor 1950 zijn minder vaak tevreden (49%) dan inwoners van woningen die 

later dan 1951 gebouwd zijn (bouwjaar: 1951-1980: 66%; 1981-2000: 71% ; na 2000: 72%). 

• Autobezitters die hun auto langs de weg parkeren, geven vaker een onvoldoende (20%). 

• Er zit geen verschil in tevredenheid tussen autobezitters wonend in koopwoningen (7,9) en autobezitters wonend in 

huurwoningen (7,7). 
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HUIDIGE PARKEERMOGELIJKHEDEN EN BEOORDELING

Ruigrok NetPanel - april 201814

ZEVEN OP DE TIEN AUTOBEZITTERS HEEFT (BIJNA) GEEN PROBLEMEN MET HET VINDEN VAN EEN 
PARKEERPLAATS BIJ HUN HUIS. IN ZEER STERK STEDELIJKE GEBIEDEN ZIJN ER DUIDELIJK VAKER PROBLEMEN 
MET PARKEREN

Hoe vaak heeft u problemen met het vinden van een parkeerplaats bij uw huis?
Basis: allen (n=1.520)

2%

2%

3%

7%

3%

3%

5%

8%

16%

8%

9%

16%

19%

28%

17%

25%

27%

29%

24%

27%

61%

49%

41%

24%

46%

Weinig tot niet stedelijk (n= 501)

Matig stedelijk (n= 264)

Sterk stedelijk (n= 433)

Zeer sterk stedelijk (n= 296)

Totaal

Altijd Meestal wel Soms wel, soms niet Meestal niet Nooit

• Autobezitters wonend in woningen gebouwd voor 1950 hebben vaker problemen met parkeren (meestal wel/ 

altijd: 19%) dan inwoners van woningen die later gebouwd zijn (bouwjaar: 1951-1980: 10%; 1981-2000: 7% ; 

na 2000: 10%). 

72%

23%
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HUIDIGE PARKEERMOGELIJKHEDEN EN BEOORDELING

NAAST HET PROBLEEM DAT ER TE WEINIG PLEK IS EN ER TEVEEL AUTO’S ZIJN, WORDT GENOEMD DAT AUTO’S VAN WERKNEMERS 
OF VAN MENSEN DIE HET CENTRUM BEZOEKEN ZORGEN VOOR RUIMTEGEBREK. DAARNAAST SPEELT HET TIJDSSTIP EEN ROL BIJ 
HET MOEIZAAM KUNNEN VINDEN VAN EEN PLEK

Altijd problemen met het vinden van een plek, want:
• Er zijn te weinig plekken in de buurt:
“Veel te weinig plekken in verband met het aantal huishoudens.”
• Mensen hebben meerdere auto’s per huishouden:
“Veel te veel auto's sommige gezinnen hebben wel 2 of 3 auto's.”
• Plekken worden bezet door personeel van bedrijven in de buurt:
“Ik woon bij een klein industrieterrein met twee tandartsen een zorgcentrum en een kerk en een politiebureau.
Daar is weinig parkeerplaats dus de personeelsleden parkeren in de wijk van 7 uur tot een uur of 6.”

Meestal problemen met het vinden van een plek, want:
• Mensen die het centrum bezoeken, parkeren bij ons gratis:
“Wij wonen dichtbij de stadskern, en daar geldt een parkeervergunning. Wij wonen daarvan in het verlengde stuk en 
mensen die naar de stad gaan parkeren voor de deur.”
• Na een bepaald tijdstip wordt het drukker:
“Na 18:00 uur is het gratis parkeren en dan kan je als bewoner je auto niet meer parkeren.”

Soms problemen met het vinden van een plek, want:
• Problemen als iemand in de buurt een feestje geeft of als er visite is:
“Als er iemand in de straat iets viert zijn er te weinig parkeerplaatsen.”
• Te weinig plek in de omliggende straten:
“Bij ons huis voldoende parkeergelegenheid, maar helaas in de zijstraten niet, waardoor zij vaak bij ons voor de deur 
staan.”

Kunt u toelichten 
waarom u altijd, 
meestal of soms 
problemen heeft 
met het vinden 

van een 
parkeerplaats bij 

uw huis?
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HUIDIGE PARKEERMOGELIJKHEDEN EN BEOORDELING

ER ZIJN GEEN PROBLEMEN MET HET VINDEN VAN PARKEERPLEKKEN WANNEER MENSEN EEN EIGEN OPRIT HEBBEN OF ALS ER 
GENOEG ANDERE PARKEERGELEGENHEID IS. WANNEER ZIJ OP EEN DRUK TIJDSTIP AANKOMEN OF ER EEN EVENEMENT IN DE 
BUURT IS, ZIJN ER SOMS PROBLEMEN

Meestal geen problemen met het vinden van een plek, want:
• Genoeg plek, behalve als er evenementen in de buurt zijn:
“Als er een hockeywedstrijd is het drukker in de straat.”
• Iedereen heeft min of meer zijn eigen plek:
“Als er niet-bewoners parkeren, heeft iemand al meteen een probleem als zijn/haar plek wordt gebruikt door anderen.”
• Als mensen niet kunnen inparkeren:
“Meestal is er wel plek. Wanneer anderen tenminste hun auto normaal in een vak kunnen zetten.”
• Ik ben eerder thuis dan anderen in de buurt:
“Ben meestal vroegtijdig voor anderen uit werk of elders komen.”

Nooit problemen met het vinden van een plek, want:
• We hebben een eigen oprit die groot genoeg is:
“Eigen garage en eigen oprit voor meer dan vier auto's.”
• Er zijn genoeg parkeerplaatsen:
“Er is altijd voldoende parkeerruimte.”

Kunt u toelichten 
waarom u altijd, 
meestal of soms 
problemen heeft 
met het vinden 

van een 
parkeerplaats bij 

uw huis?



HUIDIGE PARKEERMOGELIJKHEDEN EN BEOORDELING
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DE HELFT VAN DE AUTOBEZITTERS KAN DE AUTO VOOR DE DEUR PARKEREN, DIT KOST ZE MINDER DAN 
ÉÉN MINUUT

Hoeveel tijd bent u gemiddeld kwijt met het parkeren van 
uw auto voor uw huis? 

Basis: indien men niet parkeert op de oprit of in de garage 
(n=945)

• Inwoners van zeer sterk stedelijke gebieden hebben langer nodig om een parkeerplek te vinden: 40% doet er langer dan twee 

minuten over (overall is dit 22%). 

• Inwoners van zeer sterk stedelijke gebieden kunnen minder vaak voor de deur parkeren (0-20 meter: zeer sterk stedelijk 68% 

versus sterk stedelijk: 81%, matig stedelijk: 87%, weinig tot niet stedelijk: 91%). 

57%

20%

14%

5%

2%
1% 1%

Minder dan een minuut

1 tot 2 minuten

2 tot 5 minuten

5 tot 10 minuten

10 tot 15 minuten

Langer dan een kwartier

Weet ik niet

Op welke afstand van uw huis kunt u meestal 
parkeren?

Basis: parkeert niet op de oprit of in de garage 
(n=945)

60%21%

10%

4% 4%
0-20 meter

21-50 meter

51-100 meter

101-200 meter

201-500 meter

501 meter – 1 kilometer

Weet ik niet



2%

3%

2%

7%

3%

5%

1%

6%

12%

6%

10%

10%

13%

23%

14%

19%

28%

29%

30%

27%

65%

57%

51%

29%

49%

1%

Weinig tot niet stedelijk (n= 216)

Matig stedelijk (n= 167)

Sterk stedelijk (n= 302)

Zeer sterk stedelijk (n= 238)

Totaal (n= 936)

Zeer ontevreden Ontevreden Neutraal Tevreden Zeer tevreden Weet ik niet

HUIDIGE PARKEERMOGELIJKHEDEN EN BEOORDELING
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DRIE KWART VAN DE AUTOBEZITTERS IS TEVREDEN MET DE TIJD DIE ZE KWIJT ZIJN MET HET PARKEREN IN 
DE BUURT. INWONERS VAN  ZEER STERK STEDELIJKE GEBIEDEN ZIJN MINDER TEVREDEN 

Hoe tevreden bent u over de tijd die u nu gemiddeld kwijt bent met het parkeren van uw auto voor uw huis?
Basis: parkeert niet op de oprit of in de garage (n= 936)

• Autobezitters wonend in oudere huizen (gebouwd voor 1950) zijn vaker (zeer) ontevreden (17%) over de tijd 

die ze kwijt zijn aan parkeren (bouwjaar: 1951-1980: 9%; 1981-2000: 7% ; na 2000: 6%). 

72%

58%



GEWENSTE PARKEERMOGELIJKHEDEN



38%
22%

34%
44%

21%
31%

35%

36%

35%

18%

39%

41%

28%
41%

31% 23%
40%

28%
Aspect

Neutraal

Voldoende

parkeermogelijk-

heden

GEWENSTE PARKEERMOGELIJKHEDEN 
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AUTOBEZITTERS VERKIEZEN VOLDOENDE PARKEERMOGELIJKHEDEN BOVEN DE BOUWSTIJL VAN DE WIJK 
EN AANWEZIGHEID VAN SCHOLEN EN KINDERDAGVERBLIJVEN

Bouwstijl van 
de wijk

Kunt u aangeven hoe belangrijk u voldoende parkeermogelijkheden vindt ten opzichte 
van andere aspecten in de woonomgeving bij de keuze voor een woning?

Basis: allen (n=1.520)

2,8*
2,9*

2,6*
3,0*

Groen in de 
wijk

Voorzieningen 
voor kinderen

Aanwezigheid 
scholen en 

kinderdagverblijven
Vrij uitzicht

Aanwezigheid 
van winkels

3,2* 3,2*
Wat vindt u 

belangrijker? 

Voldoende 
parkeermoge

lijkheden 

Voldoende 
parkeermoge

lijkheden 

Voldoende 
parkeermoge

lijkheden 

Voldoende 
parkeermoge

lijkheden 

Voldoende 
parkeermoge

lijkheden 

Voldoende 
parkeermoge

lijkheden 

*De schaal loopt van 1-5: Hoe lager de gemiddelde score 
hoe groter de voorkeur voor voldoende parkeermogelijkheden.
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GEWENSTE PARKEERMOGELIJKHEDEN 

DE MEERDERHEID VINDT NIET DAT ER MINDER PARKEERPLAATSEN AANGELEGD MOETEN WORDEN DAN 
ER NU NODIG ZIJN. DE HELFT VINDT 1 PARKEERPLEK PER HUIS BIJ NIEUWBOUWPROJECTEN TE WEINIG 

27%

37%

28%

11%

6%

6%

44%

30%

24%

23%

20%

19%

18%

18%

21%

36%

28%

25%

6%

9%

18%

17%

33%

33%

1%

3%

5%

11%

11%

14%

3%

2%

4%

2%

2%

3%

Sommigen verwachten dat het autobezit in de toekomst gaat afnemen. Daarom moeten bij

nieuwbouwprojecten minder parkeerplaatsen worden aangelegd dan nu nodig zijn

Ik vind het terecht dat elektrische auto’s voorrang krijgen op andere auto’s bij het 

parkeren

Ik ben bereid om een parkeerplaats te huren of te kopen als er te weinig parkeerplaatsen

zijn in mijn buurt

Ik wil meer parkeergelegenheid in mijn buurt

Als er te weinig parkeerplaatsen beschikbaar zijn, vind ik dat de groenstroken aan de kant

van de weg ingericht mogen worden als parkeerplaats

Ik vind 1 parkeerplaats per huis bij nieuwbouwprojecten te weinig

In welke mate bent u het eens of oneens met onderstaande stellingen over de parkeermogelijkheden?

Basis: allen (n=1.520)

Helemaal oneens Oneens Niet eens, niet oneens Mee eens Helemaal mee eens Weet ik niet

• Inwoners van zeer sterk stedelijke gebieden willen vaker meer parkeergelegenheid in de buurt ((helemaal) mee eens: 44% versus

sterk stedelijk: 28%, matig stedelijk: 24%, weinig tot niet stedelijk: 21%). Ook zijn zij vaker bereid te betalen voor een 

parkeerplek ((helemaal) mee eens: 31% versus sterk stedelijk: 23%, matig stedelijk: 19%, weinig tot niet stedelijk: 21%)



PARKEERONTWIKKELING IN DE BUURT 



46%

7%

3%

5%

5%

5%

7%

8%

10%

12%

23%

Nee

Weet ik niet

Anders, namelijk...

Meer groen/natuur in de wijk

Afschaffen van gratis parkeren

Nieuwe winkels en horeca

Extra parkeerplaatsen

Minder parkeerplaatsen

Nieuwe woningbouw

Herinrichting van de straat

Toename of afname van auto’s in de buurt

PARKEERONTWIKKELING IN DE BUURT

VOOR BIJNA DE HELFT IS ER NIKS IN DE BUURT VERANDERD WAT IMPACT HAD OP DE 
PARKEERMOGELIJKHEDEN. VOOR EEN KWART IS HET AANTAL AUTO’S IN DE BUURT VERANDERD

Zijn er in de afgelopen vijf jaar of worden er momenteel zaken veranderd in uw buurt 
die van invloed zijn/waren op de parkeermogelijkheden?

Basis: allen (n=1.520)

Plaatsing ondergrondse 

vuilcontainers op plaatsen waar eerst 

parkeerplaatsen waren.

Parkeerplaats voor elektrische auto gemaakt, nu 

één minder beschikbaar die nooit wordt gebruikt.
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PARKEERONTWIKKELING IN DE BUURT

EEN OP DE VIJF AUTOBEZITTERS VINDT DE PARKEERSITUATIE IN HUN BUURT DE AFGELOPEN 5 JAAR 
VERSLECHTERD, INWONERS IN ZEER STERK STEDELIJKE GEBIEDEN VINDEN DIT DUIDELIJK VAKER

Zijn de parkeermogelijkheden in uw buurt in de afgelopen vijf jaar 
verbeterd, gelijk gebleven of verslechterd?

Basis: allen (n=1.520)
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Weinig tot niet stedelijk (n= 501)

Matig stedelijk (n= 264)

Sterk stedelijk (n= 433)

Zeer sterk stedelijk (n= 296)

Totaal (n=1520)

Verslechterd Gelijk gebleven Verbeterd Weet ik niet

• Autobezitters wonend in oudere huizen (van voor 1950: 30%) vinden vaker dat de parkeermogelijkheden in de 

buurt de afgelopen 5 jaar zijn verslechterd dan autobezitters wonend in huizen gebouwd na 1951 (bouwjaar: 

1951-1980: 21%; 1981-2000: 16% ; na 2000: 15%). 
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PARKEERONTWIKKELING IN DE BUURT

Ruigrok NetPanel - april 201825

VAN DE AUTOBEZITTERS DIE PROBLEMEN ERVAREN VINDT TWEE DERDE NIET DAT DE GEMEENTE 
VOLDOENDE ACTIE ONDERNEEMT OM DEZE LOSSEN 

Vindt u dat de gemeente voldoende onderneemt om de parkeerproblemen in uw 
buurt op te lossen?

Basis: ontevreden met huidige parkeermogelijkheden of parkeermogelijkheden 
verslechterd (n= 395)

Ja, 9%

Nee, 66%

Weet ik niet, 25%
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Weet ik niet

Anders, namelijk...

Meer deelauto’s in de buurt

Invoeren van betaald parkeren

Beter openbaar vervoer in de buurt

De bouw van een parkeergarage

Meer parkeerplaatsen ten koste van openbare ruimte

PARKEERONTWIKKELING IN DE BUURT

TWEE OP DE VIJF AUTOBEZITTERS DIE ONTEVREDEN ZIJN MET DE PARKEERMOGELIJKHEDEN VINDEN DE 
INPERKING VAN OPENBARE RUIMTE OM PARKEERPLAATSEN TE CREËREN EEN GOEDE OPLOSSING

Wat zou volgens u een oplossing zijn voor de parkeerproblemen in uw buurt?
Basis: ontevreden met huidige parkeermogelijkheden of parkeermogelijkheden verslechterd (n= 395)

Een vergunningensysteem invoeren zodat per 

huishouden maximaal twee auto's geparkeerd 

mogen worden. Nu zijn er bijvoorbeeld 

tweepersoonshuishoudens met vier auto‘s. 
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PARKEERGEDRAG

AUTOBEZITTERS BEOORDELEN HUN EIGEN PARKEERGEDRAG MET EEN RUIM VOLDOENDE. HET 
PARKEERGEDRAG VAN ANDEREN BEOORDELEN ZE EEN STUK LAGER

Hoe beoordeelt u … op een schaal van 1 tot 10?
Basis: allen (n=1.520)

6,88,5

• Oudere autobezitters beoordelen hun eigen parkeergedrag beter dan jongere autobezitters (8 t/m 10: 18-34: 

72% ; 35-44 jaar: 76% versus 45-54 jaar: 86% ; 55-64 jaar 84% ; 65 jaar en ouder 84%). 
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Centrale vraag en afgeleide vraagstellingen

Wat vinden Nederlandse autobezitters van de parkeergelegenheid in hun buurt?

Deze hoofdvraag valt uiteen in de volgende subvragen:

• Wat is het huidige autobezit en -gebruik van Nederlanders?

• Wat is het parkeergedrag van Nederlanders?

• Wat zijn de huidige en gewenste parkeermogelijkheden in de huidige woonsituatie?

Methode

Het kwantitatieve onderzoek is online uitgevoerd. De doelgroep voor dit onderzoek bestaat uit Nederlandse 

autobezitters.  
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Respons

In totaal hebben 1.520 de vragenlijst helemaal ingevuld. Er zijn 10.000 uitnodigingen voor het onderzoek 

verstuurd. De respons bedraagt 17,6%.

BIJLAGEN
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Omschrijving Aantal

Aantal uitnodigingen (bruto steekproef) 10.000

Gestart met vragenlijst 2.961

Uitgescreend (geen doelgroep) 596

Uitgescreend (quotum vol) 781

Afgehaakt 56

Uitgescreend (niet goed ingevuld) 8

Gekwalificeerde deelnemers (netto steekproef) 1.520



Steekproefomvang en betrouwbaarheid

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van een steekproef, niet iedereen uit de populatie heeft zijn of haar 

mening gegeven. Als de uitkomsten van dit onderzoek worden gebruikt om over de populatie uitspraken te doen, 

dan moeten betrouwbaarheidsmarges in acht worden genomen. Bij een steekproefomvang van n=1.520 bedraagt 

de maximale marge bij 95% betrouwbaarheid 2,5%.

Steekproef en steekproefkader

Als steekproefkader hebben we gebruik gemaakt van het onlinepanel van Panelclix. Wij werken met leveranciers 

die voldoen aan onze kwaliteitseisen conform het Research Keurmerk, gebaseerd op ISO-norm 20252. 

Representativiteit

De steekproef is representatief naar geslacht, leeftijd, opleiding en regio. De representativiteit is bereikt door 

stratificatie van de bruto steekproef voorafgaand aan de dataverzameling en weging van de resultaten. Op de 

volgende pagina is een overzicht opgenomen van de wegingsvariabelen. Als referentiebestand hebben we gebruik 

gemaakt van de Gouden Standaard 2017, ontwikkeld door de MOA en het CBS. 

Vragenlijst

De vragenlijst heeft online gestaan 3 april tot en met 9 april 2018. De vragenlijst is in nauw overleg met Maud 

Weide en Wike Wilbrink tot stand gekomen. Gemiddeld hebben de deelnemers 7 minuten nodig gehad om de 

vragenlijst in te vullen.

BIJLAGEN

Ruigrok NetPanel - april 201832

ONDERZOEKSVERANTWOORDING



Ruigrok NetPanel - april 201833

BIJLAGEN

ONDERZOEKSVERANTWOORDING

Weging

In onderstaande tabel zijn de wegingsvariabelen terug te vinden met een overzicht van de aantallen voor en na weging. 

Weging

Geslacht en leeftijd Ongewogen n Gewogen n

Opleidingsniveau

Man Laag Middel Hoog Laag Middel Hoog

18 t/m 34 jaar 18 89 52 43 108 51

35 t/m 44 jaar 19 55 52 25 50 43

45 t/m 54 jaar 33 74 55 37 63 46

55 t/m  64 jaar 39 69 49 35 50 39

65 jaar en ouder 76 79 49 58 58 40

Vrouw

18 t/m 34 jaar 15 84 55 33 102 64

35 t/m 44 jaar 15 59 37 24 51 46

45 t/m 54 jaar 26 66 36 39 65 40

55 t/m 64 jaar 49 55 35 48 48 30

65 jaar en ouder 101 58 22 107 50 25
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