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Handreiking Parkeerbijdragen

Deze handreiking is in de eerste plaats bedoeld voor partijen op de Veluwe 
die overwegen om parkeerbijdragen bij natuurgebieden in te voeren. 

Daarnaast is hij ter inspiratie en informatie voor partners en stakeholders van 
deze partijen die met de (mogelijke) invoering ervan te maken krijgen. De 
inhoud is samengesteld uit de ervaringen op en buiten de Veluwe en met 

inbreng van de kennis binnen de werkgroep FRIS Parkeerbijdragen.

Inhoud van deze handreiking
1. Waarom parkeerbijdragen?
2. Ervaringen van elders
3. Wat zijn geschikte locaties?
4. Denkend aan de Veluwe…
5. Een plan met kwaliteit
6. Zorgvuldige communicatie
7. Tarieven en rekenmodellen
8. Omgaan met ontwijkgedrag
9. Enkele tips tot slot

FRIS Veluwe en Veluweop1
Deze handreiking is voortgekomen uit het project FRIS Veluwe. 

FRIS staat voor Financiering recreatieve infrastructuur. Het 
project is onderdeel van het uitvoeringsprogramma 

Veluweop1. Dat programma vindt zijn basis in de gezamenlijke
VeluweAgenda van de ruim 40 partijen in de VeluweAlliantie. 

Kijk voor meer informatie op: https://www.veluweop1.nl/

De informatie in deze handreiking is met zorg 
samengesteld op basis van onze huidige 

kennis en inzichten. Omdat we altijd blijven 
leren, zal een Handreiking als dit nooit af zijn. 
Misschien volgt er in de toekomst een versie 
met nieuwe informatie en tips door wat we 

voortdurend leren vanuit de praktijk.



Parkeer-
bijdragen

Veluwse 
Vignetten 
(MTB en 

paardrijden)

Veluwe op 1 2022 | Financiering recreatieve infrastructuur

Lokale 
samen-
werking

Ambitie: routenetwerken, ontvangstlocaties, mobiliteit etc.

Fonds recreatieve infrastructuur

Route-
bureau 
Veluwe

Natuurbehoud: recreatiezonering, versterken biodiversiteit etc.

Naar ons ‘Veluws model’

Inwoners en gasten brengen ieder jaar miljoenen bezoekjes aan de Veluwe 
om er te genieten van de natuur en bezienswaardigheden. Dat kan door het 
uitgebreide netwerk aan paden, routes en meer. Het kost alleen steeds meer 
moeite om het onderhoud ervan te kunnen betalen. Uit vele gesprekken met 

betrokken partijen kwamen een vijftal mogelijke maatregelen. Die 
maatregelen wil de VeluweAlliantie in de komende jaren uitproberen.

Parkeerbijdragen in ons Veluws model
De basis van het model dat we uitproberen is het 

beschermen en versterken van natuur via o.a. 
recreatiezonering, plus onze eigen ambities. 
Daarbovenop houden we proeven met de 5 
mogelijke maatregelen, waaronder dus het 

eventueel (meer) heffen van parkeerbijdragen. 
Klik hier voor meer info over het project FRIS.

https://www.veluweop1.nl/project/financiering/
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De boodschap
Voor het kweken van begrip helpt het enorm als de organisaties die 

parkeerbijdragen (willen gaan) vragen altijd dezelfde boodschap erbij 
vermelden. Dit is nog belangrijker als het gebeurt in het verlengde van 
het gezamenlijke project FRIS. Het beste werkt het als deze boodschap 
in alle communicatie, van het plan, persberichten tot een bord op de 

parkeerplaats, constant op dezelfde manier is verwoord. Een suggestie: 

Onze organisatie zorgt voor het beheer van het bijzondere 
landschap, de gebouwen en de paden, de bankjes enzovoorts 

om ervan te kunnen genieten. Dat vergt veel aandacht en geld.
Uw bijdrage via het parkeergeld helpt om het onderhoud te 

kunnen blijven volhouden. Daarmee kunnen we deze speciale 
plek ook voor de toekomst behouden en blijven beleven.

1. Waarom parkeerbijdragen?

Het totale netwerk van paden, banken, routeborden, bruggetjes en meer 
wordt ook wel de recreatieve infrastructuur genoemd. Voor het beheer 

daarvan krijgt een deel van de grondeigenaren een gedeeltelijke vergoeding 
van de provincie en het Rijk. Deze moet men zelf aanvullen, maar dit lukt 
onvoldoende. Daarbij wordt het almaar drukker en verwachten bezoekers 

steeds meer kwaliteit en veiligheid. Parkeerbijdragen kunnen hierbij helpen.

De keuze voor parkeerbijdragen
Een bijdrage voor het beheer via 
parkeren geeft het gevoel dat er 
een directe relatie is met de 
omgeving waar de gast van komt 
genieten. Het is ook een manier 
om andere vormen van vervoer 
te stimuleren en het autogebruik 
tegen te gaan. Het vele verkeer 
leidt namelijk tot verslechtering 
van natuur en onveilige situaties.

Eigen aanscherping
Iedere organisatie kan deze kernboodschap voor zichzelf en voor een 
specifieke plek aanscherpen. Dat begint natuurlijk met ‘organisatie’ te 

vervangen door de eigen naam. Denk verder aan het aanvullen van 
waar men precies voor zorgt (bv. de heide of een archeologische 

vindplaats) of iets waar iedereen de plek van kent. Tot slot is mooi om 
te vermelden waar de bijdrage (dit jaar) voor gebruikt wordt, bv. het 
opknappen van een bepaald bruggetje of voor nieuwe routebordjes.
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2. Ervaringen van elders

Op de Veluwe en zeker ook daarbuiten worden bij diverse natuurgebieden al 
parkeerbijdragen gevraagd. Van deze plekken hebben we de ervaringen, de 

effecten en het financiële succes verzameld. Daarnaast hebben we goed 
geluisterd naar wat de do’s en dont’s zijn. Die gegevens komen terug in deze 
handreiking. De belangrijkste conclusie van de ervaringen van elders is dat 

parkeerbijdragen leiden tot extra geld voor beheer en nauwelijks problemen.

Bestaande parkeerbijdragen bij/in de natuur
Op de Veluwe worden parkeerbijdragen gevraagd bij 
o.a. terreinen van Leisurelands en Staatsbosbeheer 
(Radio Kootwijk). In de rest van Nederland gebeurt 
dit bij bv. Hackfort, Kennermerduinen, Elswout en 
Twickel. Ook in het buitenland komt het al veel voor, 
zoals bij de National Trust-terreinen in het VK.

“Betaald parkeren is 10 
jaar geleden ingevoerd 

omdat het te druk was.”

“Het is er ook de tijd voor, 
er is inmiddels meer 

steun dan weerstand.”

“De drugshandel en illegaal 
overnachtende campers zijn weg 

sinds de slagboom er is.”

“Op het kaartje staat 
'Mooie natuur dankzij 

uw bijdrage'.”

“Vooral een automaat die 
weigert, levert klachten op.”

“De reden was dat het niet 
vreemd is om wat te vragen 

voor de voorzieningen.”

“Waar je bij ons 
betaald voor parkeren 
en faciliteiten hebt, is 
het meeste bezoek.”

“Meeste mensen hebben 
er geen problemen mee.”

“De inkomsten komen ten 
goede aan onderhoud van de 
voorzieningen en de natuur.”
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3. Wat zijn geschikte locaties?

De partners in de VeluweAlliantie hebben meegegeven meer te willen weten 
over parkeerbijdragen bij natuurgebieden alvorens tot invoering (op nieuwe 

locaties) over te gaan. Daarom is onder meer bekeken wat een locatie 
eigenlijk geschikt of ongeschikt maakt voor het vragen van parkeerbijdragen. 

Lokale partners kunnen deze aandachtspunten als een checklist gebruiken 
alvorens zij overgaan tot het opstellen van een plan voor de toekomst. 

Kansen voor het oplossen van problemen

• Zijn er kansen op vermindering van de druk op natuur of leefbaarheid?
Dit zijn belangrijke basisargumenten om een parkeerbijdrage te vragen.

• Zijn er kansen op het terugdringen van versnippering van parkeren?
Kijk bv. of kleine parkeerplaatsen in de natuur te verwijderen zijn.

• Is er sprake van onveilige situaties door drukte of ruimtelijke indeling?
Wellicht kunnen vermindering van autogebruik en andere inrichting helpen.

• Is de noodzaak van extra middelen voor beheer lokaal duidelijk te maken?
Het gaat om framing als natuur- en beheermaatregel, niet als verdienmodel.

Een bestemming die een bijdrage waardig is

• Is er een duidelijke entree tot een landgoed, een park of iets dergelijks?
Dit kan ook bijzondere natuur zijn, in ieder geval iets waarvoor men komt.

• Is er een aantrekkelijk aanbod: routenetwerken, bezoekerscentrum, etc.?
Zo niet, kijk dan of dit te creëren is en op welke termijn dit mogelijk is.

• Zijn er toiletten, horeca of voorzieningen die bepaalde groepen wensen?
Denk bij specifieke voorzieningen aan MTB-ers en ruiters, of minder validen.

• Zijn er alternatieven voor de auto, is er bv. OV of is het op fietsafstand?
Mede i.v.m. mensen die minder te besteden hebben en minder autogebruik.

Bijzondere aandachtspunten

• Is de locatie natuurgevoelig, bv. in of bij Natura 2000?
Liever geen natuurgevoelige locatie, zie ook de tips tot slot.

• Zijn er mogelijkheden om ontwijkgedrag tegen te gaan?
Zie ook de speciale paragraaf hierover in deze handreiking.
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4. Denkend aan de Veluwe…

Zoals uit het voorgaande blijkt, is het op voorhand niet te zeggen welke 
locaties uiteindelijk geschikt zijn voor het heffen van parkeerbijdragen. 

Daarom is er tot nu toe nooit een lijst of kaart gemaakt met plaatsen waar je 
aan kunt denken. Belangrijke motieven voor het maken van keuzes zijn het 

sturen van bezoekersstromen, (te) hoge druk op natuur en leefbaarheid en de 
noodzaak om de kwaliteit van voorzieningen op peil te kunnen houden.

Visie op Ontvangstlocaties
De Veluwse partners werken samen 

aan een netwerk van plekken om 
bezoekers op te vangen en vandaar 

het gebied te laten beleven. 
Sommige Ontvangstlocaties kunnen 
geschikt zijn voor parkeerbijdragen 

omdat zij veel kwaliteit gaan bieden. 

Recreatiezoneringskaart
Deze kaart geeft aan waar we 

bezoek willen verminderen 
vanwege kwetsbare natuur. 
Daarnaast kan het verlichten 
van de druk op inwoners een 
reden zijn voor het eventueel 
heffen van parkeerbijdragen. 

De uiteindelijke keuze voor het invoeren van parkeerbijdragen wordt 
lokaal gemaakt. Vanuit Veluweop1 kunnen partijen die dit overwegen 
ondersteund worden op basis van de checklist van aandachtspunten. 

Concept Sept 2022
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5. Een plan met kwaliteit

Goede plannen zorgen voor meer grip op het proces en een soepelere 
invoering. Naast het in kaart brengen van de noodzakelijke acties die voor 

iedere plek gelden, is het belangrijk om de locatie-specifieke kanten van een 
eventuele parkeerbijdrage in beeld te krijgen. Het plan wordt eerst opgesteld 
door de initiatiefnemers, eventueel met hun directe partners. Vervolgens kan 
het als concept besproken worden met meer stakeholders voor hun inbreng.

Inhoud van een (concept) parkeerplan
Dit is het plan om met stakeholders te 
bespreken. De inhoud kan als volgt zijn:
1. Weergave van het probleem
2. Plan voor de nieuwe situatie
3. Voordelen voor de omgeving
4. Communicatie met stakeholders
5. Waarvoor dienen de inkomsten?
6. Omgang met ontwijkgedrag
7. Planning en grove tijdlijn
8. Evaluatie van de maatregel

Aandacht voor kwaliteit van het aanbod
Besteed in het plan, naast oplossingen voor de problemen, 
voldoende aandacht voor de kwaliteit die gasten straks 
mogen verwachten voor hun bijdrage. Het helpt om de 
nieuwe situatie te kunnen omschrijven als een stap vooruit 
voor iedereen. Kwaliteit kan zitten in de parkeerplaats zelf, 
goede apparatuur, toiletten, een zwemplas, aansluiting op 
routes, een bezoekerscentrum, toezicht, enzovoorts.

Een eigen stappenplan
Het stappenplan is bedoeld voor initiatiefnemers zelf.
Dit mag beknopt zijn en bevat o.a. een tijdlijn met: 
• Uitwerking tot parkeerplan met kaartmateriaal
• Bespreking concept-plan met andere stakeholders
• Definitief plan, eventueel aanvragen vergunningen
• Onderzoeken en kiezen materialen en aannemer(s)
• Interne besprekingen, trainingen (ook vrijwilligers)
• Start nieuwe inrichting, in gebruik name installaties
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6. Zorgvuldige communicatie

De communicatieparagraaf in het parkeerplan is van groot belang en daarom 
geven we er hier wat extra aandacht aan. Goed nadenken over wie wanneer 
te betrekken en met welke boodschap kan de nodige problemen voorkomen. 
Bedenk dat het plan openbaar kan worden zodra je er met mensen buiten de 
eigen kring over gaat praten. Plan daarom de eigen communicatiemomenten 
zorgvuldig, spreek af wie de externe contacten doet en met welke boodschap. 

Hou rekening met weerstand

• Voor de omgeving kan het even wennen zijn aan het idee dat er 
betaald moet gaan worden waar het eerst gratis was. Vooral 

betalen voor parkeren bij /in natuur vinden veel mensen lastig.

• Veel vragen kun je tevoren bedenken en daarop alvast 
antwoorden opstellen. Bijvoorbeeld over ontwijkgedrag en hoe 
je tegemoetkomt aan inwoners (abonnement, lidmaatschap).

• Hou er rekening mee dat men met gelegenheidsargumenten 
komt om het tegen te houden. Die zijn moeilijker tevoren te 

bedenken, geef jezelf dan tijd en kom er later op terug.

Eenvoudige en duidelijke uitleg

• Het moet duidelijk zijn waar het geld naartoe gaat en dat men daar een 
redelijke vergoeding voor betaalt. Liever niet naar de algemene middelen 
van terreineigenaren en/of gemeenten, maar gericht naar het doel. 

• Ook op locatie moet de uitleg eenvoudig en duidelijk zijn, liefst met een 
verwijzing naar een herkenbaar element in de directe omgeving. Denk 
aan: ‘en dit jaar knappen we mede van uw bijdrage de uitkijktoren op’.

• Sommige mensen pleiten voor een andere term dan parkeerbijdrage. Het 
gaat niet om het parkeren, maar om een bijdrage aan beheer van iets 
waarvan men geniet. Men betaalt natuurlijk wel bij de parkeerplaats.

Communicatiemiddelen en -momenten

• Maak een opsomming van communicatiemiddelen, van 
websites (ook van partners) tot en met de locatie zelf.

• Breng in kaart op welk moment bepaalde middelen klaar 
moeten zijn om in te zetten en of dat actief gebeurt.
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Verlichting voor specifieke groepen
Inwoners die de plekken veel bezoeken zullen vaker betalen, 

maar zij hebben er dan ook vaker genot van. Om de last wat te 
verlichten kan men voordelige jaarabonnementen aanbieden. 
Leden van Natuurmonumenten kunnen gratis parkeren bij hun 

terreinen. Gemeenten kunnen ook regelen dat mensen die 
minder te besteden hebben de kosten kunnen declareren of er 
een speciale pas voor kunnen gebruiken. Mogelijkheden voor 

alternatieven (bv. bereikbaar zijn op fietsafstand of andere 
plekken waar men niet hoeft te betalen) helpen natuurlijk ook.

7. Tarieven en rekenmodellen

Een vraag die vaak bij het idee van een parkeerbijdrage opkomt, is of het 
verdienmodel wel toestaat dat er een afdracht voor het beheer van de 

omgeving kan plaatsvinden. Kosten de voorzieningen die je ervoor moet 
aanleggen niet meer dan ze opleveren? Uit zowel business cases als de 

praktijk blijkt dat een parkeerbijdrage veel kan opleveren, ook na aftrek van 
onder meer afschrijvingen, onderhoud en toezicht. Daar is al veel info over.

De keuze van tarieven
Het algemene advies is om het 
tarief relatief laag te houden, 
maar toch zelfverzekerd te zijn. 
Elders reikt dit van € 2,- per dag 
bij Twickel in het oosten van ons 
land, € 6,- bij Radio Kootwijk op 
de Veluwe, tot € 16,50 in de 
Kennermerduinen in het westen. 
Vaak kan er ook per uur worden 
betaalt, zoals de € 1,75 bij 
Kasteel Hackfort in Vorden. 

Rekenmodellen voor 2 systemen
We hebben 2 modellen beschikbaar in 

Excel om business cases te ondersteunen.
Voor 50-150 parkeerplaatsen is die met 
een parkeerzuil geschikt, vanaf 100-200 
plaatsen is werken met een slagboom 

mogelijk (hogere investering). De modellen
rekenen met bezettingsgraden, aantallen
auto’s per plaats / dag, verblijfsduur per 

auto, aantal weken dat de parkeerplaats in 
gebruik is, investeringen in installatie en 

terrein, kosten voor beheer en onderhoud, 
afschrijvingen (10 jaar) en transactiekosten.
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8. Omgaan met ontwijkgedrag

Betaald parkeren leidt soms tot het uitwijken van automobilisten naar de 
omgeving. Dit noemt men ook wel ‘ontwijkgedrag’ of het ‘waterbedeffect’ en 

kennen we ook van stadscentra. De zorg is dat dit overlast gaat geven. Het 
helpt als een locatie mogelijkheden biedt om dit tegen te gaan. Iedere 

omgeving is anders en is het verstandig om dit samen met stakeholders te 
bespreken en gerichte maatregelen op te nemen in het parkeerplan. 

“Wij zien bij verder 
afgelegen locaties alleen 
tijdelijk ontwijkgedrag.”

“Het viel vanaf het begin eigenlijk 
enorm mee, hoewel we wel veel 
weerstand hadden verwacht.”

“We hebben zelfs mensen 
gehad die blij waren dat ze 

mee mogen betalen.”

“Ze mogen graag ergens 
anders heen gaan, hier 

is het te druk.”

“Een automaat waar je 
alleen je pasje voor 

hoeft te houden, hielp 
bij ons wel veel.”

“Natuurlijk zijn er altijd gasten 
die het niet goed vinden.”

Wat zijn de ervaringen met ontwijkgedrag?
Er is zeker ook ontwijkgedrag bij de bestaande voorbeelden die 
we namens de Veluwe hebben bekeken. De grens hiervoor ligt 
op ca. 300 tot 500 meter van de parkeerplaats. In alle gevallen 
was het slechts tijdelijk een werkelijk probleem, van weken tot 
enige jaren. De ervaring is dat het veel scheelt als de gevraagde 
bijdrage niet te hoog is, zodat men het makkelijker accepteert.

Wat voor maatregelen kun je nemen?
Het advies is om een combi van fysieke maatregelen en handhaving toe te passen:
• Vaak wordt geprobeerd om ontwijkgedrag (zoveel als het kan) fysiek onmogelijk te 

maken, via specifieke inrichting. Soms is parkeren in de berm op zich al moeilijk of 
worden er paaltjes geslagen. Het gras laten doorgroeien of begroeiing aanbrengen 
werkte ook op enkele locaties. Eénrichtingswegen aanbrengen lijkt ook effectief, 
omdat je er niets mee opschiet als je doorrijdt (mensen lopen niet graag weer ver 
terug). Tot slot worden vaak verbodsborden voor parkeren geplaatst. Let op: een 
verbodszone geldt niet meer als iemand met 4 wielen in de berm staat! 

• Evengoed is handhaving vaak nodig. Sommige eigenaren zetten er eigen boa’s voor in, 
in andere gevallen doet een gemeente dit liever zelf. Handhaving door een vriendelijke 
vrijwilliger en soms de boswachter als gastheer werkt goed. Het helpt helemaal als de 
BOA's zichtbaar en actief zijn: niet in de auto blijven zitten.
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9. Enkele tips tot slot

De ervaring leert dus dat de grote parkeerplaatsen met voorzieningen en 
aansluiting op routes de meeste bezoekers trekken, ook als je er voor het 

parkeren moet betalen. De meeste gasten hebben er begrip voor, mits je het 
eenvoudig en duidelijk uitlegt. Belangrijk is vooraf een goed plan te hebben 

voor de nieuwe situatie en na te denken over de communicatie. Mensen met 
ervaring geven allemaal aan dat het niet zo erg is als je van tevoren denkt.

• Hou goed in de gaten wie de trekker is en wie verantwoordelijk is voor 
het proces. Dat kan nooit een externe partij zijn (die wel initiatief kan 
nemen), maar dit is meestal de eigenaar of pachter van het terrein.

• Natura2000 en stikstof-regels kunnen echte obstakels zijn. Salderen 
(ergens anders druk verlichten) blijkt hierbij ook bijzonder ingewikkeld. 
Zonder oplossing voor stikstof kun je problemen verwachten.

• Als een parkeerplaats langer dan 30 jaar openbaar is geweest, wordt deze 
gezien als (mede-)verantwoordelijkheid van de gemeente. Dit speelt m.n. 
direct langs de openbare weg. Sommige partijen gebruiken dit om het 
plan te voorkomen. Bij de rechter kun je overigens toch gelijk krijgen 
vanuit argumenten als sturen op bezoekersstromen en natuurbelang.

• Een verbodszone (met het blauwe bord met rode rand en schuine rode 
streep) geldt niet meer als iemand met 4 wielen in de berm staat! De 
gemeente kan dit verhelpen door parkeren in groenstroken te verbieden.

Meer advies en begeleiding
De projectleider van FRIS kan in 2022/2023 ondersteuning 
bieden bij de eerste ideeën en verkennende gesprekken. 

Binnen FRIS worden ook uitwisselingen georganiseerd met 
andere partijen die ervaring hebben met parkeerbijdragen 

of die ermee bezig zijn. Kijk voor meer informatie op de 
projectpagina of neem contact op met projectleider FRIS 

Johan Kaspers via kaspers@brederodeadvies.nl.

• Neem de tijd voor maatschappelijke discussie. Soms kwam pas na 
anderhalf jaar een positieve kentering in het publieke debat. Spreek 
bv. een pilotperiode af, denk aan een jaar problemen bijhouden.

• Anderen hebben goede ervaringen om er juist niet breed over te 
spreken. De communicatie werd pas gestart toen alles klaar was. 
Goede uitleg op dat moment hielp veel en voorkwam problemen.

• MTB-ers en ruiters zullen aangeven dat zij dubbel gaan betalen als zij 
ook vignetten moeten kopen. Dat zijn 2 verschillende zaken, maar 
korting of andere parkeerplaatsen kan men voor hen overwegen.

• Daarnaast wordt vaak gevraagd of mensen met bv. een aanhanger 
meer moeten gaan betalen. Dit is op bestaande terreinen vaak wel 
het geval. Men neemt nu eenmaal ook meer ruimte in.

https://www.veluweop1.nl/project/financiering/
mailto:kaspers@brederodeadvies.nl

