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SLEUTELWOORDEN
Duurzame mobiliteit, parkeren, tarifering, GIS, stedelijk vervoer

keertarifering heeft een zeer grote invloed op het stedelijk 
autovervoer. Het model kan op een duurzame manier het 
aanbod (plaats en prijs) en de vraag naar parkeerplaats in 
monocentrische stadscentra in evenwicht brengen. 

SUSTAPARK zal de reële gegevens van de parkeervraag 
gebruiken om het parkeerbeleid, in termen van de prijselas-
ticiteit van de vraag van de parkeermarkt, in een stadscen-
trum te onderzoeken.

Werkwijze

De groeiende vraag naar parkeren zal in evenwicht worden 
gebracht met de economische, sociale en milieubeperkin-
gen van een duurzaam stadscentrum. Wij bouwen een land-
gebruikmodel dat verschillende opties voor lokatie, hoeveel-
heid en prijs van openbare parkeerplaatsen kan beheren. 
Het onderzoek omvat:
• Het modelleren van de ruimtelijke en tijdsaspecten van de 

parkeervraag, met inbegrip van het definiëren van bevol-
kingsgroepen, inkomensklassen en reismotieven. We zul-
len parkeerruimte onderzoeken in termen van ruimtelijke 
en temporele toegankelijkheid en in functie van de con-
currentie voor ruimte in stedelijke milieus 

• De ontwikkeling van modelcriteria van parkeerconceptie 
en plaats, die zich op de gedragsanalyse van de gebrui-
kers baseert. Deze analyse zal zich op twee dimensies 
concentreren: de reisstrategieën van de gebruikers en de 
gebruikersoordelen over de parkeerfaciliteiten. De gege-
vens zullen door middel van diepgaande gesprekken (voor 
de identificatie van reisstrategieën) en door de techniek 
van het interviewen van focusgroepen worden verzameld 
(voor de identificatie van de beoordelingen van gebruiker-
scriteria). 

• Ontwikkeling van een economisch evenwichtsmodel dat 
rekening houdt met de reactie van gebruikers op tarifering 
en beschikbaarheid van parkeerplaats. Dit economische 
model zal het effect van de parkeerbeheerstrategieën 
evalueren op het gebied van stedelijk vervoer, milieu 
(landgebruik, emissies, lawaai), gebruikerskosten en op-
brengsten voor de stad. 

Bovenstaande deeltaken zullen geïntegreerd worden, ge-
bruik makend van agent-based modelleringstechnieken.
Een dergelijk landgebruikmodel kan aangewend worden 
door steden die hun parkeerbeleid willen optimaliseren, als 

CONTEXT

Het parkeren is een essentiële component van het vervoers-
systeem. De voertuigen moeten bij elke bestemming parke-
ren. Een typische auto wordt 23 uren/dag geparkeerd en 
gebruikt elke week verscheidene parkeerplaatsen. 

Parkeerfaciliteiten zijn een grote kost voor de maatschappij. 
Ontwerpers, exploitanten en andere ambtenaren hebben 
dagelijks met parkeerconflicten te maken. Dergelijke proble-
men kunnen vaak gedefinieerd worden in termen van het 
aanbod (te weinig beschikbare plaatsen, iemand moet er 
meer bouwen) of in termen van het beheer (de beschikbare 
faciliteiten worden niet efficient gebruikt en zouden beter 
moeten worden beheerd). 

Heel wat steden in België kampen met parkeerproblemen. 
Het hebben van teveel parkeerplaatsen voor auto’s veroor-
zaakt congestie, emissies, lawaai en vooral: overconsump-
tie van dure grond. Ook te weinig parkeerruimte heeft nade-
len: de binnenstad is minder toegankelijk, veel mensen blij-
ven zoeken naar schaarse parkeerplaatsen en kunnen 
daarom zelfs nog meer verkeersgerelateerde problemen 
veroorzaken.

PROJECTBESCHRIJVING

Doelstellingen

Het doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van een hulp-
middel dat strategische raad kan verstrekken op het gebied 
van stedelijk parkeren. 

Het instrument zal volgende kwesties onderzoeken: open-
baar tegenover privé parkeren, tarifering op de straat tegen-
over binnenparkings, tijdsduur, gevolgen voor het welzijn, 
stadsontwikkeling, de ruimtelijke aspecten, handhaving, 
huisvesting, de kosten van het landgebruik, congestiekos-
ten, enz. Een ruimtedesaggregatie in stadsdistricten zal 
worden verstrekt zodat de geografische aspecten van par-
keerbeheer kunnen worden geoptimaliseerd.
Zowel het parkeeraanbod als de vraag zullen worden gemo-
delleerd. Het parkeeraanbod kan op een verandering in tari-
fering of op de parkeerlokatie betrekking hebben. De par-
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Opvolgingscomité

Voor de volledige en de meest up-to-date 
samenstelling van het Opvolginscomité, 
gelieve onze databank van federale on-
derzoeksacties (FEDRA) te bezoeken op 
http://www.belspo.be/fedra of 
http://www.belspo.be/ssd

onderdeel van hun algemene strate-
gie voor het beheer van de vervoers-
vraag. 
De resultaten van het onderzoek 
zullen in twee kandidaatsteden in België 
worden getest, om de toepassingen 
voor beleidgebaseerd onderzoek te 
tonen en de haalbaarheid van de on-
derzoekresultaten te illustreren.
Interactie tussen de verschillende 
partners

Er zijn drie partners betrokken bij het 
SUSTAPARK project, die nauw zul-
len moeten samen samenwerken. 
De werkmethoden moeten dus wor-
den geharmoniseerd en geïnte-
greerd, het netwerkbeheer zal een 
kritieke succesfactor zijn. Dit deel 
van het werk is geïntegreerd in een 
specifiek  werkpakket. De projectco-
ordinatie is in handen van Transport 
& Mobility Leuven.

INTEGRATIE VAN 
DE BIJDRAGEN

Elke partner onderzoekt een deelas-
pect van het parkeergedrag, geba-
seerd op de kern van hun onder-
zoeksactiviteiten. Deze verschillen-
de aspecten moeten in één operatio-
neel model gecombineerd worden. 
Daarvoor zijn werkpakketten 5, 6 en 
7 opgezet. Werkpakket 5  behandelt 
de modelintegratie, werkpakket 6 
gaat over de modelwerking en de 
vergelijking van de resultaten voor 1 
kandidaatsteden, werkpakket 7 zijn 

de conclusies en de rapportering.

De samenstelling van het team van 
3 partners staat een gemeenschap-
pelijk kader toe dat tot een geïnte-
greerde benadering leidt. Speciale 
aandacht zal worden besteed aan 
data of andere rapporten die onder 
de partners moeten worden doorge-
geven. In het begin van het project 
zullen afspraken gemaakt worden 
over de data, het formaat ervan en 
het opzetten van een een gemeen-
schappelijk modelleringsplatform.

VERWACHTE RESULTATEN 
EN/OF PRODUKTEN

De produkten die tijdens het SUSTA-
PARK project worden ontwikkeld 
zullen publiek beschikbaar zijn. 

Één van de kernprodukten van 
SUSTAPARK is het algemene mo-
delontwerp van het model van het 
stadsparkeren, gekoppeld aan een 
methode om efficiënt beleidsmaat-
regelen te evalueren. Het modelont-
werp zal gedetailleerde informatie 
omtrent de diverse componenten 
van het geïntegreerde model en over 
de berekeningsmethodes en de ge-
bruikte algoritmes omvatten. Daar-
naast zal ook informatie over de no-
dige gegevens voor de implementa-
tie van het model en de beschrijving 
van  de schattingsmethode beschik-
baar worden gesteld.

Optimalisatie van prijs en locatie van 
duurzaam stedelijk parkeren

Transport & Mobility Leuven is ge-
specialiseerd in beleidsanalyses en het 
maken van modellen op het gebied van 
transport en economie. Het onder-
zoeksteam is vertrouwd met verschil-
lende soorten modelleringstechnieken 
en software.

De Divisie voor Ruimtelijke Informa-
tieverwerking van de K.U.Leuven 
biedt aanzienlijke thematische deskun-
digheid met betrekking tot bodem en 
water, bos, natuur en landschap, land-
bouw, ruimtelijke planning en ordening, 
mobiliteit en transport, en sociaal-eco-
nomische kwesties zoals toerisme en 
huisvesting. 

Het Centrum voor Stedelijk Onder-
zoek van de Vrije Universiteit van Brus-
sel heeft een expertise in zowel theore-
tisch als toegepaste stedelijke sociolo-
gie ontwikkeld, bestaande uit onder-
werpen die direct betrekking hebben 
op het stadsleven. Het concentreert 
zich op de studie van ruimte als deter-
minant van sociale praktijken. CRU be-
schikt ook over deskundigheid inzake 
demografie, accomodatie, huisvesting 
en faciliteiten binnen de studieplanning 
evenals de evaluatie van het stedelijk 
beleid.

CONTACT INFORMATIE
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