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Meting parkeerdruk 
Volgens het rapport Evaluatie uitbreiding betaald parkeren is in de meeste woonwijken de 
parkeerdruk het grootst in de avond. De situatie in het Houtkwartier wijkt af van andere woonwijken. 
Overdag is de parkeerdruk namelijk hoger dan in de avond. Voor een goede beoordeling van de 
gevolgen van de Herinrichting Houtkwartier Oost voor de parkeerdruk zijn in dit memorandum 
bezettingscijfers op de donderdagochtend gehanteerd. Voor de cijfers voor verschillende dagdelen 
zie de tabel in bijlage 1. 
 
Huidige situatie  
Onderstaand plaatje komt uit het rapport Parkeerdruk 2019 van Mobycon.  
Het geeft een goed beeld van de huidige parkeerdruk overdag. 
 

 
 
De volgende straten komen nu al boven de bezettingsnorm van 85% overdag: 
 

o Boerhaavelaan ZW 

o Mariënpoelstraat ZW 

o Van Swietenstraat 

o Rijnsburgerweg (in het gele deel zijn niet of nauwelijks parkeerplaatsen) 

o Wassenaarseweg 
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Gevolgen Herinrichting Houtkwartier Oost voor de parkeerdruk 
Als gevolg van de herinrichting Houtkwartier Oost  zullen in de eerste 3 hierboven genoemde straten, 
waar de parkeerdruk nu al ruim boven de norm (85%) ligt, nog eens 51 parkeerplaatsen verdwijnen. 
Daar zal de parkeerdruk zelfs ruim boven de 100 % komen te liggen.   
 
De parkeerdrukpercentages in de huidige situatie en na de vermindering van de parkeerplaatsen zijn 
in onderstaand plaatje grafisch weergegeven.  
 

 
 
Gevolg van de herinrichtingsplannen zal zijn dat de parkeerdruk in het gebied rond de genoemde 
straten ook sterk zal gaan toenemen. Dat zal leiden tot veel zoekverkeer: automobilisten die gaan 
zoeken in doodlopende straten, kerende auto’s tussen de fietsende scholieren etc. Dat is uiteraard 
een ongewenste situatie. 
 
Standpunt wijkvereniging 
Zoals in onze inspraakreactie aangegeven is de wijkvereniging bereid de vermindering van het aantal 
parkeerplaatsen desondanks te accepteren, maar dan wel onder de voorwaarde dat er slimmer 
wordt omgegaan met de parkeermogelijkheden in een ruimer deel van de wijk. Een deel van de 
parkeerdruk in de betreffende straten zou moeten worden verschoven naar een deel van de wijk 
waar de parkeerdruk lager is en er zou een oplossing moeten worden gevonden voor de 
parkeerproblemen voor de bewoners van de Rijnsburgerweg. De wijkvereniging heeft concreet 
voorgesteld om parkeerplaatsen in de Vennemeerstraat en gemeentelijke parkeergarage in de 
Vennemeerstraat beschikbaar te stellen voor de scholen en in het bijzonder voor de medewerkers 
van de scholen in dit gedeelte van de wijk. Deze dragen immers in aanzienlijke mate bij aan de hoge 
parkeerdruk in dit gedeelte van de wijk.     
 
Behandeling in raadscommissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid  
In de beantwoording van de technische vraag vanuit de commissie over hoeveel parkeerplaatsen er 
zullen vervallen, geeft  de wethouder aan dat er voor de wijk als geheel wordt voldaan aan de CROW-
norm en dat voor de wijk als geheel de parkeerdruk laag is. Dat is op zichzelf juist. Voor het 
Houtkwartier geldt echter dat de parkeerdruk zeer asymmetrisch is verdeeld over de wijk. Het 
Houtkwartier is geen pure woonwijk. Er is sprake van een 11 schoollocaties, 8 kinderdagverblijven en 



een ziekenhuis. Door de wijze van spreiding van deze functies over de wijk is sprake van een soort 2-
deling in de wijk:  

• Aan de NO-zijde heb je veel scholen en het ziekenhuis. Het is voor bewoners onaantrekkelijk 

om daar te parkeren. Er is geen enkel toezicht. De parkeerdruk op avonden en in weekenden 

is daar erg laag.  

• Aan de ZW-zijde staan vooral de woningen. Vooral daar wordt door de bewoners 

geparkeerd. Daar staat echter ook een aantal scholen waardoor de parkeerdruk daar 

overdag sterk toeneemt. 

De wijkvereniging vraagt nu om maatregelen om de hogere parkeerdruk in het zuidwestelijk deel van 
de wijk beter op te vangen door parkeerplaatsen in de Vennemeerstraat en gemeentelijke 
parkeergarage in de Vennemeerstraat beschikbaar te stellen voor de scholen en in het bijzonder voor 
de medewerkers van de scholen in dit gedeelte van de wijk. Zonder een dergelijke maatregel nemen 
de problemen in dit deel van de wijk immers sterk toe. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Bestuur wijkvereniging Houtkwartier 
  



Bijlage 1: Parkeeraanbod en bezetting maart 2019 
Bron: 
Rapport Mobycon 16 augustus 2019 “Parkeerdrukmeting Leiden voorjaar 2019 
Het rapport bevat onjuistheden en er ontbreken essentiële gegevens 
 
In het kader van het project Masterplan Verkeer Houtkwartier heeft de wijkvereniging samen met 
een ambtenaar het aantal beschikbare parkeerplaatsen (regulieren en bijzondere pp’s) geteld op 12 
juni 2020. We zijn gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat de telling van de wijkvereniging correct 
is.  
 

 
 


