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Goudappel Coffeng BV heeft in opdracht van het Slingeland Ziekenhuis een rapportage en 
notitie opgesteld ten behoeve van het voorontwerp-bestemmingsplan van de nieuwe  
locatie aan de N317, nabij de A18. Deze rapportage en notitie gaan respectievelijk over 
verkeersafwikkeling en parkeren. Hiervoor zijn diverse verkeersberekeningen uitgevoerd. 
Deze berekeningen zijn gebaseerd op uitgangspunten die zijn aangeleverd door het  
ziekenhuis en gaan over de omvang van de nieuwe functies. In tabel 1 zijn deze  
uitgangspunten weergegeven. 
 

functie  onderdelen m2 bvo overige eenheden 

ziekenhuisfuncties kernziekenhuis 24.000  

 OK-complex  6 (tot 8) OK's 

 SEH/HAP   

 special care  

 kliniek  240 tot 270 bedden 

 poliklinieken en aanverwante functies 14.000  

subtotaal  34.000-38.000  

medische functies 

van derden 

eerstelijns centra (voorbeeld: Velthuis kliniek, 

Zonnestraal, Maurits)  

1.200  

 gezondheidscentrum (paramedisch/ 

tandheelkunde/GGZ/maatschap 

2.500  

verblijfsfuncties zorghotel/familiekamers 5.000 (60 tot 90 bedden) 

retailfuncties restauratieve voorziening(en)  400  

 zorgretail (Prénatal, Beter Horen etc.)  900  

subtotaal  10.000  

totaal  44.000-48.000  

 
Tabel 1: Gehanteerde uitgangspunten voor verkeersberekeningen 
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Na uitvoering van alle berekeningen en de conceptrapportages zijn deze uitgangspunten 
bijgesteld. De omvang van de te ontwikkelen functies, die tevens zijn opgenomen in de 
nota van uitgangspunten voor het voorontwerp-bestemmingsplan, zijn lager. Deze zijn 
weergegeven in tabel 2. 
 

functie  onderdelen m2 bvo overige eenheden 

ziekenhuisfuncties kernziekenhuis 24.000  

 OK-complex  6 (tot 8) OK's 

 SEH/HAP   

 special care  

 kliniek  240 tot 270 bedden 

 poliklinieken en aanverwante functies 14.000  

subtotaal  34.000-40.000  

medische functies 

van derden 

eerstelijns centra (voorbeeld: Velthuis kliniek, 

Zonnestraal, Maurits)  

450  

 gezondheidscentrum (paramedisch/ 

tandheelkunde/GGZ/maatschap 

750  

verblijfsfuncties zorghotel/familiekamers 3.050 (60 bedden) 

retailfuncties restauratieve voorziening(en)  300  

 zorgretail (Prénatal, Beter Horen etc.)  450  

subtotaal  5.000  

totaal  39.000-45.000  

 
Tabel 2: Bijgestelde uitgangspunten voor verkeersberekeningen 
 
 

Er is besloten om niet alle verkeersberekeningen opnieuw uit te voeren voor het voor-
ontwerp-bestemmingsplan. De uitkomsten waarmee gerekend is, vormen daarmee een 
beperkte overschatting van het verkeer en zorgt daarmee voor een ‘worst case’-scenario.  
 
Er wordt verwacht dat richting het ontwerp-bestemmingsplan alsnog diverse zaken  
moeten worden uitgezocht, zoals de routering van de fietsers waardoor een deel van de 
berekeningen dan sowieso wederom gedaan moeten worden. Vanzelfsprekend wordt 
dan gerekend met het meest recente inzicht omtrent het te ontwikkelen volume en de 
functies.  
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PTG-advies 

Parkeersituatie nieuwe locatie Slingeland Ziekenhuis Doetinchem 

Parkeren 

19 februari 2016 
PTG003/Mnr/0013.01 
 
 

1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem is voornemens nieuwbouw te plegen ten| 
zuiden van de A18. In de huidige situatie is het Slingeland Ziekenhuis gevestigd aan de 
Kruisbergseweg aan de noordwestzijde van Doetinchem. Het Slingeland Ziekenhuis heeft 
Goudappel Coffeng BV gevraagd een indicatieve berekening op te stellen naar de  
gewenste hoeveelheid parkeerplaatsen dat gerealiseerd dient te worden bij de nieuw-
bouw. In voorliggende notitie wordt het resultaat beschreven. Deze dient als achter-
gronddocument voor het voorontwerp-bestemmingsplan. 
 
 
1.2 Gehanteerde uitgangspunten omvang ontwikkelingen 

Dit rapport, samen met het rapport over verkeersafwikkeling, is opgesteld in het voor-
traject voor het Voorontwerp-bestemmingsplan. De aantallen genoemde vierkante 
meters bruto vloeroppervlak in deze notitie zijn aangeleverd door het ziekenhuis met de 
inzichten van dat moment. De berekeningen zijn uitgevoerd op deze aangeleverde 
uitgangspunten, zoals omschreven in deze notitie.  
 
Na het gereedkomen van de concepten van de parkeernotitie en het verkeersrapport is 
het aantal vierkante meters te ontwikkelen functies naar beneden bijgesteld. In feite is 
er dus in deze notitie sprake van een overschatting van verkeer. Er is besloten om in 
deze fase niet alle berekeningen opnieuw uit te voeren, omdat verwacht wordt dat dat 
in het traject richting het ontwerp-bestemmingsplan alsnog nodig is. De berekeningen 
van de hoeveelheden verkeer en daaraan gekoppeld het aantal benodigde parkeerplaat-
sen zijn daarmee een beperkte overschatting van de meest recente plannen en zouden 
gezien kunnen worden als ‘worst case’-scenario.  
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1.2.1 Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 worden de aanpak en uitgangspunten gepresenteerd. Hoofdstuk 3 gaat in 
op het resultaat. In hoofdstuk 4 volgt de conclusie. 
 

2 Aanpak en uitgangspunten 

2.1 Aanpak 

De parkeervraag van een ontwikkeling wordt berekend door de omvang van elke functie 
te vermenigvuldigen met de bijbehorende parkeernorm (het aantal benodigde parkeer-
plaatsen per functie-eenheid, bijvoorbeeld per vierkante meter bvo). De gemeente 
Doetinchem beschikt over vastgestelde parkeernormen. De basis hiervoor zijn de CROW1-
parkeerkencijfers opgenomen in publicatie 182 (Parkeerkencijfers - basis voor parkeer-
normering d.d. maart 2004). In oktober 2012 heeft 
CROW de parkeerkencijfers geactualiseerd, waardoor 
deze meer aansluiten bij de praktijk. Daarom wordt 
de parkeervraag voor de te plegen nieuwbouw in de 
toekomstige situatie eveneens berekend met behulp 
van de CROW-parkeerkencijfers2. 
 
Niet elke functie genereert echter op alle momenten 
van de week een even grote parkeervraag. Bij een 
ziekenhuis zijn bijvoorbeeld bezoektijden van invloed 
op de parkeervraag. Door toepassing van aanwezig-
heidspercentages wordt rekening gehouden met dit 
effect. Tevens kunnen de parkeerplaatsen door 
verschillende parkeerders (personeel en bezoekers) 
gebruikt worden (dubbelgebruik). Ook hiermee 
wordt met behulp van de aanwezigheidspercen-
tages rekening gehouden. In figuur 2.1 is de bereke-
ning van de parkeervraag geschematiseerd. 
 
 
  

                                                            
1  Het CROW is een landelijke kennisorganisatie op het gebied van infrastructuur, openbare 

ruimte, verkeer en vervoer, en werk en veiligheid. 
2  CROW publicatie 317 - kencijfers parkeren en verkeersgeneratie - oktober 2012. 

Functiegegevens  

(m2 bvo of kamers) 

Parkeerkencijfers 

(parkeerplaats per m2 bvo) 
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Figuur 2.1: Berekening parkeervraag 
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2.2 Uitgangspunten 

2.2.1 Functieprogramma 
In tabel 2.1 is het toekomstige functieprogramma van de nieuwbouw van het ziekenhuis 
weergegeven. De bron betreft het globale programma gebiedsontwikkeling A18-locatie 
Doetinchem d.d. 7 juli 2015. 
 

hoofdfunctie type functie omvang 

kernziekenhuis totaal 24.000 m² bvo 

 OK-Complex 6 (tot 8) OK’s 

 SEH/HAP  

 special care  

 kliniek 240 tot 270 bedden 

 diagnostiek  

poliklinieken en aanverwante functies totaal 14.000 m² bvo 

   

mogelijke derden - indicatief 
eerstelijns centra/gezondheidscentrum eerstelijns centra (voorbeeld: Velthuis kliniek, 

Zonnestraal, Maurits) 

1.200 m² bvo 

 gezondheidscentrum (paramedisch/tandheel-

kunde/GGZ/maatschap) 

2.500 m² bvo 

verblijfsfuncties zorghotel/familiekamers (60 tot 90 bedden) 5.000 m² bvo 

retailfuncties restauratieve voorziening(en) 400 m² bvo 

 zorgretail (Prénatal, Beter Horen etc.) 900 m² bvo 

 
Tabel 2.1: Functieprogramma toekomstige ziekenhuis (indicatief) 

 
 
2.2.2 Huidige verdeling parkeerplaatsen 
In de huidige situatie bedraagt de totale parkeercapaciteit van het Slingeland Ziekenhuis 
1.043 parkeerplaatsen. Deze zijn als volgt verdeeld: 
■ 458 parkeerplaatsen voor bezoekers en patiënten; 
■ 553 parkeerplaatsen voor medewerkers; 
■ 32 parkeerplaatsen voor leveranciers en dienstauto’s. 
 
Trend in de gezondheidszorg 
De belangrijkste trend in de gezondheidszorg is dat steeds meer behandelingen poli-
klinisch plaatsvinden en dat patiënten minder lang opgenomen worden in het zieken-
huis. In de toekomst zal die trend doorgezet worden: polikliniek en ‘day-care’ groeien, 
naast een grote afdeling intensive care. Het aantal ‘low care’-opnames wordt minder. 
Het aantal bedden zal naar verwachting niet sterk toenemen, maar de bezetting ervan 
wel, doordat steeds efficiënter wordt gewerkt. Kortere opnames leiden gemiddeld 
genomen tot meer vervoersbewegingen van patiënten en ook meer bezoekers (als 
mensen langer in het ziekenhuis liggen, neemt de bezoekersintensiteit per patiënt af). 
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2.2.3 Parkeernorm gemeente Doetinchem 
De gemeente Doetinchem heeft haar gemeentelijke parkeernormen vastgelegd in het 
Parkeerbeleidsplan 2012. Basis voor de gemeentelijke parkeernormen zijn de CROW-
parkeerkencijfers opgenomen in publicatie 182 (maart 2004). In tabel 2.2 zijn de 
gehanteerde gemeentelijke parkeernormen ten aanzien van de onderscheiden functies in 
de gezondheidszorg weergegeven. 
 
functie parkeernorm eenheid 

medische praktijk (arts, therapeut etc.)  2,0 per behandelkamer 

verpleeg- of verzorgtehuis, woonvoorziening 

verstandelijk gehandicapten 

0,7 per wooneenheid 

ziekenhuis 1,7 per bed 

 
Tabel 2.2: Gehanteerde gemeentelijke parkeernormen 
 
 
2.2.4 CROW-parkeerkencijfers 
Binnen de CROW-parkeerkencijfers opgenomen in publicatie 317 wordt onderscheid 
gemaakt naar stedelijkheidsgraad en de ligging van de ontwikkellocatie ten opzichte van 
het centrum. De gemeente Doetinchem is ‘matig stedelijk’3. De ontwikkellocatie ligt aan 
de zuidzijde van de A18 en heeft hierdoor nagenoeg geen relatie met de kern Doetin-
chem. Om deze reden is uitgegaan van de ligging in het ‘buitengebied’. Om de ‘worst 
case’-parkeervraag te berekenen, is binnen de bandbreedte uitgegaan van de maximale 
parkeerkencijfers. In tabel 2.3 zijn de gehanteerde CROW-parkeerkencijfers gepresen-
teerd. 
 
functie CROW-parkeerkencijfer eenheid 

fysiotherapiepraktijk  2,2 per behandelkamer 

gezondheidscentrum 2,7 per 100 m² bvo 

ziekenhuis 2,1 per 100 m² bvo 

bezoekersintensief/arbeidsextensief 2,6 per 100 m² bvo 

 
Tabel 2.3: Gehanteerde CROW-parkeerkencijfers 
 
 
2.2.5 Percentage personeel en bezoekers 
Op basis van ervaringscijfers binnen Goudappel Coffeng vanuit eerdere parkeerstudies 
voor ziekenhuizen is een onderscheid gemaakt tussen het aandeel parkeerplaatsen voor 
personeel en voor bezoekers. In de huidige situatie is circa 50% van de parkeercapaciteit 
beschikbaar voor personeel en 50% voor bezoekers. In tabel 2.4 zijn de gehanteerde 
percentages weergegeven. 
  

                                                            
3  Op basis van CBS (2014) kent de gemeente Doetinchem een omgevingsadressendichtheid van 

1.068 adressen per km2. Hiermee wordt de gemeente geclassificeerd als matig stedelijk. 
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hoofdfunctie type functie personeel bezoekers 

kernziekenhuis 50% 50% 

 OK-Complex 35% 65% 

 SEH / HAP 20% 80% 

 Special Care 35% 65% 

 Kliniek 35% 65% 

 Diagnostiek 35% 65% 

poliklinieken en aanverwante functies   

   

mogelijke derden - indicatief  

1e lijns centra / gezondheidscentrum 1e lijns centra (voorbeeld: Velthuis kliniek, 

Zonnestraal, Maurits)

35% 65% 

 Gezondheidcentrum 

(paramedisch/tandheelkunde/GGZ/maatschap.)

35% 65% 

verblijfsfuncties Zorghotel/familiekamers (60 tot 90 bedden) 20% 80% 

retail functies Restauratieve voorziening(en) 20% 80% 

 Zorg retail (Prénatal, Beter Horen, etc.) 20% 80% 

 
Tabel 2.4: Verdeling personeel en bezoekers 

 

3 Resultaat parkeren 

Op basis van de hiervoor beschreven uitgangspunten zijn drie verschillende berekenin-
gen voor de parkeervraag opgesteld. Begonnen is met een berekening van de parkeer-
vraag op basis van de gemeentelijke parkeernormen. Daarna is de berekening uitge-
voerd met behulp van de CROW-parkeerkencijfers. Tot slot is een vergelijking gemaakt 
op basis van de huidige situatie. 
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3.1 Gemeentelijke parkeernormen 

In tabel 3.1 is het resultaat van de parkeervraag op basis van de gemeentelijke 
parkeernormen gepresenteerd. 
 

hoofdfunctie type functie parkeernorm personeel bezoekers

kernziekenhuis   

 OK-Complex (6 tot 8 kamers) 2,0 6 10

 SEH/HAP  

 special care  

 kliniek (240 tot 270 bedden) 1,7 160 299

 diagnostiek  

poliklinieken en aanverwante 

functies 

  

   

mogelijke derden - indicatief  

eerstelijns centra/gezondheids-

centrum 

eerstelijns centra (voorbeeld: Velthuis kliniek, 

Zonnestraal, Maurits) 

 

 gezondheidscentrum (paramedisch/tandheel-

kunde/GGZ/maatschap) 

 

verblijfsfuncties zorghotel/familiekamers (60 tot 90 bedden) 1,7 31 122

retailfuncties restauratieve voorziening(en) ondersteunend  

 zorgretail (Prénatal, Beter Horen etc.) ondersteunend  

totaal  197 431

 
Tabel 3.1: Parkeervraagberekening op basis van de gemeentelijke parkeernormen 

 
 

Op basis van de gemeentelijke parkeernormen en het beschikbare functieprogramma is 
voor slechts enkele functies een parkeervraag te berekenen. Op basis van de functies is 
een parkeervraag van in totaal 628 parkeerplaatsen berekend, onderverdeeld in circa  
200 parkeerplaatsen voor personeel en ruim 400 parkeerplaatsen voor bezoekers. Hierin 
is een groot deel van de geplande ontwikkelingen niet ondergebracht in de parkeer-
vraag. Daarmee is de berekende parkeervraag op basis van de gemeentelijke parkeer-
normen te laag. 
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3.2 CROW-parkeerkencijfers 

In tabel 3.2 is het resultaat van de parkeervraagberekening op basis van de CROW-ken-
cijfers weergegeven. De CROW-parkeerkencijfers sluiten beter aan bij het opgestelde 
ontwikkelprogramma. Voor meer onderscheiden functies is het mogelijk de parkeervraag 
te berekenen. Ook hierin is onderscheid gemaakt naar parkeren voor personeel en 
bezoek. 
 

 

hoofdfunctie 

 

type functie 

parkeer-

kencijfer

 

personeel bezoekers

kernziekenhuis  2,1 252 252

 OK-complex (6 tot 8 kamers)  

 SEH/HAP  

 special care  

 kliniek (240 tot 270 bedden)  

 diagnostiek  

poliklinieken en aanverwante functies  2,1 59 235

   

  

eerstelijns centra/gezondheids-

centrum 

eerstelijns centra (voorbeeld: Velthuis kliniek, 

Zonnestraal, Maurits) 

2,2 9 17

 gezondheidscentrum (paramedisch/tandheel-

kunde/GGZ/maatschap) 

2,7 24 44

verblijfsfuncties zorghotel/familiekamers (60 tot 90 bedden) 2,6 26 104

retailfuncties restauratieve voorziening(en) ondersteunend  

 zorgretail (Prénatal, Beter Horen etc.) ondersteunend  

totaal  370 652

 
Tabel 3.2: Parkeervraag gebaseerd op de CROW-parkeerkencijfers 
 
 

Met behulp van de CROW-parkeerkencijfers is een totale parkeervraag van ruim 1.000 
parkeerplaatsen berekend. Voor personeel is een parkeervraag van circa 370 parkeer-
plaatsen berekend. Ten behoeve van bezoekers is een parkeervraag van 652 parkeer-
plaatsen berekend. 
 
Het CROW-parkeerkencijfer voor de functie ‘ziekenhuis’ van 2,1 parkeerplaatsen per  
100 m² bvo kan ook gehanteerd worden voor een parkeervraagberekening van het 
gehele ziekenhuis. De omvang van het complete ziekenhuis bedraagt in de toekomstige 
situatie 48.000 m² bvo. De parkeervraag bedraagt in dat geval 1.008 parkeerplaatsen.  
Dit komt overeen met de parkeervraag voor de afzonderlijke functies. 
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In beide gevallen komt de toekomstige parkeervraag overeen met de beschikbare 
parkeercapaciteit in de huidige situatie. In de huidige situatie is echter bij de gemeente 
bekend dat een deel van de medewerkers parkeert in de aangrenzende woonwijk.  
Om hoeveel parkeerders het exact gaat, is niet bekend, maar door de gemeente wordt 
een aantal van circa 200 tot 300 parkeerplaatsen genoemd. Met deze wetenschap wordt 
geconcludeerd dat de parkeervraag berekend met behulp van de CROW-parkeerkencijfers 
voor de toekomstige situatie, te laag is. 
 
 
3.3 Vergelijk huidige situatie 

In de huidige situatie bedraagt de totale parkeercapaciteit van het Slingeland Ziekenhuis 
1.043 parkeerplaatsen. Deze zijn als volgt verdeeld: 
■ 458 parkeerplaatsen voor bezoekers en patiënten; 
■ 553 parkeerplaatsen voor medewerkers; 
■ 32 parkeerplaatsen voor leveranciers en dienstauto’s. 
 
In de huidige situatie bedraagt de omvang van het ziekenhuis circa 40.000 m² bvo. Dat 
geeft een praktijk parkeerkencijfer van circa 2,6 parkeerplaatsen per 100 m² bvo. Dit ligt 
aanzienlijk hoger dan het CROW-parkeerkencijfer. Hierin is echter nog geen rekening 
gehouden met personeel dat parkeert in de naastgelegen woonwijk. Het betreft hier 
naar verwachting van de gemeente circa 200 tot 300 parkeerplaatsen. Om hierover een 
betrouwbare uitspraak te kunnen doen, is parkeeronderzoek op straat gewenst. 
 
Na uitbreiding bedraagt de omvang circa 48.000 m² bvo. Als de huidige parkeercapaciteit 
recht evenredig wordt doorvertaald naar de toekomstige situatie, dient de parkeercapaci-
teit circa 1.250 parkeerplaatsen te bedragen. Hierin is uitgegaan van het bestaande 
onderscheid tussen parkeerplaatsen voor bezoekers en patiënten en de medewerkers.  
Er is geen rekening gehouden met het parkeren door personeel in de woonwijk. Als hier-
mee rekening wordt gehouden, bedraagt de benodigde parkeercapaciteit maximaal  
1.550 parkeerplaatsen. 
 
Het ziekenhuis ligt in de huidige situatie aan de rand van de bebouwde kom. In de 
toekomstige situatie wordt het ziekenhuis verplaatst naar een locatie ten zuiden van de 
A18. Deze locatie is meer gelegen in het buitengebied. Naar verwachting zal hierdoor het 
autogebruik toenemen ten opzichte van de huidige situatie. Het CROW maakt in de 
parkeerkencijfers onderscheid naar de ligging in de rest bebouwde kom, conform de 
huidige situatie, en het buitengebied, conform de toekomstige situatie. Vanwege het 
naar verwachting hogere autogebruik in het buitengebied is het parkeerkencijfer voor 
het buitengebied circa 16% hoger ten opzichte van de rest van de bebouwde kom. Het is 
aannemelijk dat ook de parkeervraag in de toekomstige situatie met eenzelfde percen-
tage gaat toenemen. De parkeervraag bedraagt daarmee geen 1.550 parkeerplaatsen, 
maar circa 1.800 parkeerplaatsen. 
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Het faciliteren van parkeerplaatsen voor de medewerkers is een sturingsmiddel om een 
bepaald gedrag mee af te dwingen. Bij de nieuwbouw kan als uitgangspunt worden 
gehanteerd dat het aantal parkeerplaatsen voor de medewerkers gelijk blijft aan de 
huidige situatie. De ervaring van het ziekenhuis leert echter dat personeel in de huidige 
situatie deels parkeert in de naastgelegen woonwijk. Op de ontwikkellocatie is het 
ziekenhuis een solitaire functie, waar geen parkeercapaciteit in de omgeving beschikbaar 
is. Het is daarmee niet mogelijk een eventueel tekort op te vangen in de omgeving. Op 
de ontwikkellocatie is het daarom een noodzakelijke voorwaarde dat de beschikbare 
parkeercapaciteit voldoende is om de parkeervraag te faciliteren. Geadviseerd wordt om 
in deze fase uit te gaan van een parkeervraag van 1.800 parkeerplaatsen. 
 

4 Advies 

Het maken van onderscheid tussen parkeerplaatsen voor personeel en bezoekers vraagt 
om een grotere parkeercapaciteit dan in de situatie waarin dit onderscheid niet gemaakt 
wordt. In de parkeervraagberekening op basis van het CROW-parkeerkencijfer voor de 
functie ‘ziekenhuis’ wordt dit onderscheid niet gemaakt. Er wordt uitgegaan van dubbel-
gebruik en uitwisseling tussen parkeren voor personeel en bezoekers. In dat geval 
bedraagt de toekomstige parkeervraag circa 1.000 parkeerplaatsen (overeenkomstig de 
huidige parkeercapaciteit). Het feit dat de toekomstige parkeervraag overeenkomt met 
de huidige parkeercapaciteit wetende dat een deel in de huidige situatie parkeert in de 
woonwijk, wordt geconcludeerd dat het CROW-parkeerkencijfer voor een ziekenhuis te 
laag is. 
 
In deze fase van het project wordt geadviseerd bij de nieuwbouw minimaal 1.800 par-
keerplaatsen te realiseren, conform de berekening op basis van het praktijk-parkeer-
kencijfer. Als het functieprogramma nader is uitgewerkt, is het gewenst opnieuw een 
berekening te maken van de toekomstige parkeervraag. Aanvullend parkeeronderzoek 
bij het huidige ziekenhuis naar parkeren in de woonwijk is gewenst om een betrouwbare 
uitspraak te kunnen doen over de huidige benodigde parkeercapaciteit. 
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