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1

Inleiding

1.1

Aanleiding
De gemeente Wassenaar is voornemens om planologische medewerking te verlenen aan de
realisatie van een nieuw museum voor hedendaagse kunst op het landgoed Voorlinden aan
de Buurtweg 90 in Wassenaar. Tevens zullen de huidige functies in het bestaande landhuis
worden gewijzigd. Beide wijzigingen moeten worden verwerkt in een omgevingsvergunning.
Om deze wijzigingen in het bestemmingsplan te kunnen realiseren is onderzocht wat de
consequenties van de wijzigingen zijn voor het parkeren en de verkeer aantrekkende werking op en om het landgoed.

1.2

Vraag
De initiatiefnemer (Caldic Collectie B.V.) heeft gevraagd het volgende inzichtelijk te maken:
•

De parkeerbehoefte in relatie tot het aantal reeds aanwezige parkeerplaatsen op het landgoed.

•

De verkeer aantrekkende werking in relatie tot de reeds bestaande verkeersbelasting op de
aanrijroutes naar het landgoed.

1.3

Uitgangspunten
De volgende globale uitgangspunten zijn gehanteerd bij het onderzoek:
•

Het nieuwe museum/tentoonstellingsgebouw heeft een bruto vloeroppervlakte van circa
6.900 m2.

•

Het nieuwe museum/tentoonstellingsgebouw heeft geen eigen parkeervoorziening in of onder het gebouw.

•

De huidige functie van het bestaande landhuis vervalt uiterlijk op het moment dat het nieuwe
museum/tentoonstellingsgebouw in gebruik wordt genomen.

•

De nieuwe functie van het bestaande landhuis bestaat uit een combinatie van museumfunctie, kantoorfunctie en trouwlocatie (trouwceremonies).

•

De parkeerbehoefte van bezoekers en werknemers moet gefaciliteerd worden door de bestaande parkeervoorzieningen op het landgoed. Het betreft ruimte voor 12 auto’s (alleen
voor werknemers) bij het landhuis zelf en 108 parkeerplaatsen (voor bezoekers en werknemers) op het bestaande parkeerterrein op het landgoed (100 als zodanig aangegeven parkeervakken en ruimte voor 8 auto’s op de verharding rondom de parkeervakken).

•

Voor de berekening van de parkeerbehoefte gelden de parkeernormen van de gemeente
Wassenaar zoals weergegeven in de vigerende bouwverordening.
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•

Voor de verkeer aantrekkende werking gelden de meest actuele landelijke richtlijnen van het
CROW zoals weergegeven in de publicaties ‘Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie’ (publicatie 317) en ‘Verkeersgeneratie leisure’ (publicatie 305).

•

Het vigerende verkeers- en vervoersbeleid van de gemeente Wassenaar zoals verwoord in
het Duurzaam Veilig wegcategoriseringsplan.

•

De maximaal acceptabele hoeveelheden autoverkeer op verschillende typen wegen zoals
verwoord in verschillende richtlijnen van het CROW.

•

1.4

De resultaten van gemeentelijke verkeerstellingen op omliggende wegen.

Aanpak en leeswijzer
In hoofdstuk 2 is de berekening van de parkeerbehoefte weergegeven. De beschikbare parkeervoorzieningen zijn daarbij bepalend voor de omvang van de functies die in het bestaande landhuis kunnen terugkomen. Met de daaruit resulterende omvang van de functies is vervolgens de verkeer aantrekkende werking van de nieuwe functies in beeld gebracht. In
hoofdstuk 3 is de berekening van de verkeer aantrekkende werking weergegeven. In hoofdstuk 4 zijn de conclusies van beide berekeningen verwoord.
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2

Parkeerbehoefte
In dit hoofdstuk is de berekening van de parkeerbehoefte in de toekomstige situatie weergegeven. In paragraaf 2.1. zijn de uitgangspunten uitgebreid beschreven. In paragraaf 2.2 is de
parkeerberekening zelf weergegeven.

2.1

Uitgangspunten parkeernormen

2.1.1

Algemeen
De parkeernormen zoals van toepassing in de gemeente Wassenaar zijn opgenomen in de
gemeentelijke bouwverordening. In artikel 2.5.30 van de bouwverordening is het volgende
weergegeven:
Artikel 2.5.30 Parkeergelegenheid en laad en losmogelijkheden bij of in gebouwen
1. Indien de omvang of de bestemming van een gebouw daartoe aanleiding geeft, moet ten
behoeve van het parkeren of stallen van auto’s in voldoende mate ruimte zijn aangebracht in,
op of onder het gebouw, dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat bij dat gebouw
behoort. Deze ruimte mag niet over bemeten zijn, gelet op het gebruik of de bewoning van
het gebouw, waarbij rekening moet worden gehouden met de eventuele bereikbaarheid per
openbaar vervoer.
….
4. Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in het eerste,
tweede en het derde lid:
….
b. voor zover op andere wijze in de nodige parkeer of stallingruimte, dan wel laad of losruimte wordt voorzien.
Deze tekst is identiek aan de modelbouwverordening van de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten. In de toelichting bij deze modelbouwverordening van de VNG is aangegeven
hoe met de term ‘in voldoende mate’ moet worden omgegaan:
Voor kencijfers betreffende in het algemeen aanbevelenswaardige minimum aantallen parkeerplaatsen, uitgesplitst naar het soort voertuig en de bestemming van het gebouw, zie de
uitgave Aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom (ASVV 2004:
geactualiseerd 25 juli 2008, verkrijgbaar op CD-rom.), paragraaf 6.3, verkrijgbaar bij de Stichting Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de
Verkeerstechniek (Stichting CROW) te Ede (tel. 0318-69 53 00 of www.crow.nl ).
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De actualisatie van 25 juli 2008 betreft de CROW publicatie 182 ‘Parkeerkencijfers – Basis
voor parkeernormering’. Deze publicatie moet dus eigenlijk als parkeernorm van de gemeente Wassenaar worden gehanteerd. Het ASVV 2004 is per 27 juli 2012 echter wederom geactualiseerd en alleen nog online beschikbaar via ASVV-online van het CROW. Om van de
meest actuele parkeerkencijfers uit te gaan is besloten de per 27 juli 2012 geactualiseerde
parkeerkencijfers als parkeernorm te hanteren. Dezelfde parkeernormen zijn ook opgenomen in CROW publicatie 317 ‘Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie’.
2.1.2

Bereikbaarheidskenmerken van de locatie
De hoogte van de parkeernorm is onder andere afhankelijk van de bereikbaarheidskenmerken van de locatie (zie CROW publicatie 317, paragraaf 1.4). Het gaat daarbij om de aanwezigheid van alternatieve vervoerwijzen zoals openbaar vervoer en fiets. Twee aspecten zijn
in dat kader van belang:
•

De locatie van de functie in de stedelijke zone: centrum, schil/overloopgebied,rest bebouwde
kom of buitengebied.

•

De stedelijkheidsgraad van de gemeente: zeer stedelijk tot niet stedelijk.
Voor het landgoed Voorlinden geldt:

•

Locatie van de functie in de stedelijke zone: rest bebouwde kom.

•

Stedelijkheidsgraad gemeente Wassenaar: matig stedelijk (gemiddelde omgevingsadres2

sendichtheid van 1.430 adressen per km per 1 januari 2012; bron: CBS cijfers).
2.1.3

Omvang bebouwing
De uitgangspunten voor de nieuwe en bestaande bebouwing is van groot belang voor de berekening van de parkeerbehoefte. Bij parkeerberekeningen wordt op basis van de landelijke
CROW richtlijnen uitgegaan van het aantal vierkante meters bruto vloeroppervlak (bvo). Het
bruto vloeroppervlak is het totale vloeroppervlak binnen de buitenmuren inclusief alle verdiepingen.
Het bruto vloeroppervlak van het nieuwe museum/tentoonstellingsgebouw bedraagt in totaal
circa 6.900 m2 (begane grond en kelder bij elkaar). Dit volledige oppervlak wordt gebruikt als
museum.
Het bruto vloeroppervlak van het bestaande landhuis bedraagt 1.800 m2 (alle verdiepingen
tezamen). De toekomstige verdeling in het gebruik is als volgt:
•

2

1.100 m museum;
2

•

100 m trouwlocatie;

•

600 m kantoor.
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2.1.4

Museumfunctie
Parkeernorm
Voor de museumfunctie geldt volgens de CROW richtlijn (publicatie 317 paragraaf 3.5) een
2

parkeernorm van minimaal 1,0 tot maximaal 1,2 parkeerplaatsen per 100 m bvo, waarvan
95% voor bezoekers (en dus 5% voor werknemers).
De keuze voor de te hanteren parkeernorm binnen de genoemde bandbreedte tussen minimum en maximum is volgens de CROW richtlijn (publicatie 317, paragraaf 1.5 en 1.6) afhankelijk van:
1.

De specifieke eigenschappen van de functie: aantrekkelijkheid, kwaliteit en invloed gebied in
verhouding tot concurrenten of alternatieven.

2.

De mobiliteitskenmerken van de gebruikers/bezoekers: mate van autogebruik ten opzichte
van concurrenten of alternatieven.
1. Keuze binnen bandbreedte: Specifieke eigenschappen van de functie:
2

Uitgangspunt is de gemiddelde parkeernorm van 1,1 parkeerplaatsen per 100 m bvo.
Er is echter een aanknopingspunt om van het minimum uit te gaan:
•

Een museum voor hedendaagse kunst trekt een beperktere doelgroep dan een gemiddeld
museum (hedendaagse kunst versus gemiddeld museum zoals tropenmuseum, open lucht
2

museum of een populair museum zoals het Museon of het Rijksmuseum). Per m bvo zullen
dus minder bezoekers komen dan bij een gemiddeld museum.
2. Keuze binnen bandbreedte: Mobiliteitskenmerken van de gebruikers/bezoekers:
2

Uitgangspunt is de gemiddelde parkeernorm van 1,1 parkeerplaatsen per 100 m bvo.
Er is geen aanknopingspunt om van de gemiddelde parkeernorm af te wijken:
•

De doelgroep van een museum voor hedendaagse kunst zal evenveel met andere vervoerwijzen (te voet, fiets of openbaar vervoer) komen in vergelijking met een gemiddeld museum.
Beide aspecten meewegend is er toch voor gekozen om van de gemiddelde parkeernorm
2

van 1,1 parkeerplaatsen per 100 m bvo uit te gaan en niet van een lagere parkeernorm van
2

1,0 parkeerplaatsen per 100 m . Hiermee wordt dus een veilige aanname gedaan.
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Aanwezigheidspercentage
Een functie wordt niet op alle momenten van een dag of week even intensief gebruikt. Dit
betekent dat de parkeerbehoefte varieert in de tijd. De CROW publicatie 317 geeft voor de
verschillende functies de intensiteit van het gebruik aan in de vorm van een aanwezigheidspercentage. De museumfunctie staat echter niet meer in de nieuwe publicatie 317 opgenomen. In de oude publicatie 182 ‘Parkeerkencijfers – Basis voor parkeernormering’ staat de
museumfunctie wel opgenomen. De aanwezigheidspercentages voor gebruik conform de
functie museum zijn als volgt:

werkdag
overdag

middag

zaterdag

avond

koop-

zondag

middag

avond

middag

100%

0%

90%

avond
20%

45%

0%

0%

Tabel: Aanwezigheidspercentages van de museumfunctie

Uit de tabel is af te lezen dat de maximale parkeerbehoefte ontstaat op zaterdagmiddag en
dat er ’s-avonds geen behoefte aan parkeren is omdat een museum dan gesloten is.
2.1.5

Functie trouwlocatie
Parkeernorm
Het landhuis zal (deels) worden gebruikt als trouwlocatie (fotolocatie, ceremonie, feliciteren),
maar niet als feestlocatie (receptie, diner, feestavond). De functie van trouwlocatie is niet als
standaard in de CROW richtlijnen opgenomen. De congresgebouwfunctie uit de richtlijnen
sluit qua bezoekersaantallen het beste aan op de functie als trouwlocatie. Het gebruik van
het zaaltje voor de trouwceremonie is namelijk vergelijkbaar met dat van een congreszaal.
2

Het aantal personen dat per m vloeroppervlak aanwezig is (zittend en staand in een zaal) is
vergelijkbaar. Ook is het autogebruik door bezoekers bij beide functies hoog.
Voor de functie als congresgebouw geldt volgens de CROW publicatie 317 een parkeernorm
2

van minimaal 6,0 tot maximaal 11,0 parkeerplaatsen per 100 m bvo, waarvan 99% voor bezoekers (en dus 1% voor werknemers).
De keuze voor de te hanteren parkeernorm binnen de genoemde bandbreedte tussen minimum en maximum is volgens de CROW richtlijn (publicatie 317, paragraaf 1.5 en 1.6) afhankelijk van:
1.

De specifieke eigenschappen van de functie: aantrekkelijkheid, kwaliteit en invloed gebied in
verhouding tot concurrenten of alternatieven.

2.

De mobiliteitskenmerken van de gebruikers/bezoekers: mate van autogebruik ten opzichte
van concurrenten of alternatieven.
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1. Keuze binnen bandbreedte: Specifieke eigenschappen van de functie:
2

Uitgangspunt is de gemiddelde parkeernorm van 8,5 parkeerplaatsen per 100 m bvo.
Er is geen aanknopingspunt om van de gemiddelde parkeernorm af te wijken. Het aantal be2

zoekers per m bvo zal vergelijkbaar zijn als bij een congres.
2. Keuze binnen bandbreedte: Mobiliteitskenmerken van de gebruikers/bezoekers:
2

Uitgangspunt is de gemiddelde parkeernorm van 8,5 parkeerplaatsen per 100 m bvo.
Er is echter een aanknopingspunt om van het maximum uit te gaan:
•

Naar een trouwceremonie komt zelden iemand met een andere vervoerwijze dan de auto.
Het autogebruik zal dus veel hoger zijn dan bij een gemiddeld congres. Het ligt voor de hand
om de maximale parkeernorm te hanteren.
Beide aspecten meewegend is het logisch om van een relatief hoge parkeernorm van 9,75
2

parkeerplaatsen per 100 m bvo uit te gaan.
Aanwezigheidspercentage
Een functie wordt niet op alle momenten van een dag of week even intensief gebruikt. Dit
betekent dat de parkeerbehoefte varieert in de tijd. De CROW publicatie 317 geeft voor de
verschillende functies de intensiteit van het gebruik aan in de vorm van een aanwezigheidspercentage.
Ook wat dit percentage betreft is een trouwlocatie niet als standaard in de CROW richtlijnen
opgenomen. De museumfunctie sluit echter qua aanwezigheid op de verschillende momenten van de week het beste aan op de functie als trouwlocatie. Uit de registratie van de gemeente Wassenaar blijkt dat op landgoed Voorlinden alleen op donderdag, vrijdag en zaterdag trouwceremonies plaatsvinden. De aanwezigheidspercentages voor gebruik conform de
museumfunctie zijn hierop als volgt aangepast:

werkdag
overdag

middag

zaterdag

avond

koop-

zondag

middag

avond

middag

100%

0%

0%

avond
100%

100%

0%

0%

Tabel: Aanwezigheidspercentages van de functie als trouwlocatie

2.1.6

Kantoorfunctie
Parkeernorm
Voor de kantoorfunctie geldt volgens de CROW publicatie 317 een parkeernorm van mini2

maal 1,8 tot maximaal 2,3 parkeerplaatsen per 100 m bvo, waarvan 5% voor bezoekers (en
dus 95% voor werknemers).
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De keuze voor de te hanteren parkeernorm binnen de genoemde bandbreedte tussen minimum en maximum is volgens de CROW richtlijn (publicatie 317, paragraaf 1.5 en 1.6) afhankelijk van:
1.

De specifieke eigenschappen van de functie: aantrekkelijkheid, kwaliteit en invloed gebied in
verhouding tot concurrenten of alternatieven.

2.

De mobiliteitskenmerken van de gebruikers/bezoekers: mate van autogebruik ten opzichte
van concurrenten of alternatieven.
1. Keuze binnen bandbreedte: Specifieke eigenschappen van de functie:
2

Uitgangspunt is de gemiddelde parkeernorm van 2,05 parkeerplaatsen per 100 m bvo.
Er is echter een aanknopingspunt om van het minimum uit te gaan:
•

Het landhuis is in zijn opzet minder efficiënt te gebruiken dan een gemiddelde kantoorlocatie
die specifiek voor deze functie is ontworpen. Een kantoorfunctie in het landhuis zal dus min2

der gebruikers per m bvo hebben dan een gemiddelde kantoorlocatie. Er zal dus sprake zijn
van een lagere parkeernorm dan gemiddeld.
2. Keuze binnen bandbreedte: Mobiliteitskenmerken van de gebruikers/bezoekers:
2

Uitgangspunt is de gemiddelde parkeernorm van 2,05 parkeerplaatsen per 100 m bvo.
Er is echter een aanknopingspunt om van het maximum uit te gaan:
•

De situering van het landhuis en het landhuis zelf zijn exclusiever dan een gemiddelde vergaderlocatie. Het autogebruik zal hoger zijn dan gemiddeld en dus is de parkeernorm ook
hoger dan gemiddeld.
Beide aspecten meewegend is het logisch om van de gemiddelde parkeernorm van 2,05
2

parkeerplaatsen per 100 m bvo uit te gaan.
Aanwezigheidspercentage
Een functie wordt niet op alle momenten van een dag of week even intensief gebruikt. Dit
betekent dat de parkeerbehoefte varieert in de tijd. De CROW publicatie 317 geeft voor de
verschillende functies de intensiteit van het gebruik aan in de vorm van een aanwezigheidspercentage. De aanwezigheidspercentages voor gebruik conform de kantoorfunctie zijn als
volgt:

werkdag
ochtend

middag

zaterdag

avond

koop-

zondag

middag

avond

middag

0%

0%

0%

avond
100%

100%

5%

10%

Tabel: Aanwezigheidspercentages van de kantoorfunctie

Uit de tabel is af te lezen dat de maximale parkeerbehoefte ontstaat op werkdagen en dat er
’s-avonds en in het weekend nauwelijks behoefte aan parkeren is.
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2.2

Berekening parkeerbehoefte
Op basis van de uitgangspunten in paragraaf 2.1 is de parkeerbehoefte in de nieuwe situatie
berekend. Hierbij is eerst de maximale parkeerbehoefte voor de afzonderlijke functies berekend. Vervolgens is de parkeerbehoefte van de gezamenlijke functies voor de verschillende
momenten van de week berekend.

2.2.1

Maximale parkeerbehoefte voor de afzonderlijke functies
De maximale parkeerbehoefte voor de afzonderlijke functies kan als volgt worden berekend:
Maximale parkeerbehoefte voor afzonderlijke functie =
oppervlak afzonderlijke functie x parkeernorm afzonderlijke functie
Deze berekening leidt tot de volgende maximale parkeerbehoefte per functie.

locatie
Nieuw gebouw

oppervlak
2

parkeernorm

parkeerbehoefte

1,1 pp/100m

2

75,9 pp

2

1,1 pp/100m

2

12,1 pp

2

9,75 pp/100m

2

9,75 pp

2

2,05 pp/100m

2

12,3 pp

6.900 m bvo

(volledig functie museum)
Bestaand landhuis

1.100 m bvo

(deels functie museum)
Bestaand landhuis

100 m bvo

(deels functie trouwlocatie)
Bestaand landhuis

600 m bvo

(deels functie kantoren)
Tabel: maximale parkeerbehoefte voor de afzonderlijke functies
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2.2.2

Parkeerbehoefte gezamenlijke functies voor de verschillende momenten van de week
De parkeerbehoefte van de gezamenlijke functies voor verschillende momenten van de
week kan als volgt worden berekend:
Parkeerbehoefte op bepaald moment voor een functie =
maximale parkeerbehoefte functie x aanwezigheidspercentage functie op bepaald moment
Deze berekening leidt tot de volgende parkeerbehoeften voor de verschillende momenten.
Aanwezigheidspercentage
museum

20%

45%

0%

0%

100%

0%

90%

trouwlocatie

100%

100%

0%

0%

100%

0%

0%

kantoor

100%

100%

5%

10%

0%

0%

0%

werkdag

Locatie
Nieuw gebouw

max

over-

norm

dag

middag

zaterdag

avond

koop-

middag

zondag

avond

avond

middag

75,9

15,2

34,2

0,0

0,0

75,9

0,0

68,3

12,1

2,4

5,4

0,0

0,0

12,1

0,0

10,9

9,8

9,8

9,8

0,0

0,0

9,8

0,0

0,0

12,3

12,3

12,3

0,6

1,2

0,0

0,0

0,0

Totaal (functies bij elkaar)

39,7

61,7

0,6

1,2

97,8

0,0

79,2

Waarvan voor bezoekers

27,0

47,9

0,0

0,0

93,3

0,0

75,2

Waarvan voor werknemers

12,7

13,8

0,6

1,2

4,5

0,0

4,0

(volledig functie museum)
Bestaand landhuis
(deels functie museum)
Bestaand landhuis
(deels functie trouwlocatie)
Bestaand landhuis
(deels functie kantoren)

Tabel: Parkeerbehoefte (aantal parkeerplaatsen) op verschillende momenten van de week

Op elk moment van de week kan de parkeerbehoefte worden gefaciliteerd door de beschikbare parkeerplaatsen (12 parkeerplaatsen alleen voor werknemers bij het landhuis en 108
parkeerplaatsen op het bestaande parkeerterrein van het landgoed voor bezoekers en werknemers (100 als zodanig aangegeven parkeervakken en ruimte voor 8 auto’s op de verharding rondom de parkeervakken)). Het drukste moment valt op zaterdagmiddag als 98 van de
120 parkeerplaatsen in gebruik zijn1.,
1 De beschikbare parkeercapaciteit voldoet ook indien voor de museumfunctie de maximale norm van 1,2 zou wor2

den gehanteerd in plaats van de gemiddelde norm van 1,1 parkeerplaatsen per 100 m bvo.
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Verkeer aantrekkende werking

3

In het voorgaande hoofdstuk is aangegeven welk gebruik van het landhuis in combinatie met
het nieuwe museum mogelijk is zodat de bestaande parkeervoorzieningen volstaan. In dit
hoofdstuk wordt de toekomstige verkeer aantrekkende werking van het landgoed bepaald.
Hierbij wordt uitgegaan van het gebruik van het landhuis zoals bepaald in het voorgaande
hoofdstuk.
In paragraaf 3.1 wordt allereerst ingegaan op de uitgangspunten voor de berekening van de
verkeer aantrekkende werking. In paragraaf 3.2 is de berekening van de verkeer aantrekkende werking van de nieuwe functies opgenomen. In paragraaf 3.3 is de huidige verkeer
aantrekkende werking van het landgoed beschreven. Het verschil tussen de huidige en de
nieuwe situatie wordt beschreven in paragraaf 3.4. In paragraaf 3.5 is het effect van de extra
verkeer aantrekkende werking op de omgeving weergegeven. In paragraaf 3.6 wordt de totale hoeveelheid (extra) autoverkeer getoetst aan de landelijke richtlijnen.

3.1

Uitgangspunten verkeer aantrekkende werking

3.1.1

Algemeen
In de huidige situatie2 is sprake van het gebruik van het landhuis voor:
•

Particulier: Recepties van 50 tot 300 personen, diners van 10 tot 200 personen en bruiloftsfeesten tot 250 personen.

•

Zakelijk: Vergaderingen, presentaties en seminars van 6 tot 250 personen en lunches en diners tot 200 personen.
In het bestemmingsplan is dit omschreven als: conferenties, vergaderingen en besloten bijeenkomsten met de daarbij behorende voorzieningen waaronder horeca-activiteiten.
In de nieuwe situatie wordt slechts een beperkt deel van het landhuis gebruikt voor trouwce2

2

2

remonies (100 m ) en de rest voor museum (1.100 m ) en kantoorruimte (600 m ).
Voor de bestaande voorzieningen zijn geen CROW-richtlijnen voor verkeer aantrekkende
werking beschikbaar. Wel is bekend hoeveel bezoekers de huidige functies in het landhuis
op jaarbasis trekken (zie bijlage 1).
Voor de nieuwe voorzieningen zijn in de CROW-richtlijnen alleen voor de kantoren concrete
kencijfers voor de verkeer aantrekkende werking beschikbaar. Voor de museumfunctie geven de CROW-richtlijnen aan dat op basis van referentiegegevens (zoals bezoekersaantallen) de verkeer aantrekkende werking kan worden bepaald.

2 Zie website www.voorlinden.nl
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2

De trouwfunctie is qua omvang (slechts 100 m bvo) en qua gebruiksfrequentie (maximaal
ongeveer 1 keer per week) dermate ondergeschikt3 dat de verkeer aantrekkende werking
niet relevant is voor de totale verkeer aantrekkende werking.
De verandering in de verkeer aantrekkende werking ten opzichte van de huidige situatie kan
worden bepaald door de huidige verkeer aantrekkende werking met de toekomstige verkeer
aantrekkende werking te vergelijken.
3.1.2

Richtlijnen en kengetallen
•

De verkeer aantrekkende werking van de kantoorvoorziening bepalen wij op basis van de
landelijke richtlijnen van het CROW zoals weergegeven in de publicatie ‘Kencijfers parkeren
en verkeersgeneratie’ (publicatie 317).

•

De verkeer aantrekkende werking van het museumfunctie bepalen wij op basis van de landelijke richtlijnen van het CROW zoals weergegeven in de publicatie ‘Verkeersgeneratie leisure’ (publicatie 305).

3.1.3

Uitgangspunten functie en gebruik van wegen
•

Het vigerende verkeers- en vervoersbeleid van de gemeente Wassenaar is onder andere
vastgelegd in het Duurzaam Veilig wegcategoriseringsplan. Het Duurzaam Veilig wegcategoriseringsplan geeft aan wat de functie van wegen is.

•

Verkeerstellingen in de huidige situatie geven een beeld van het bestaande gebruik van de
wegen. De gemeente Wassenaar heeft in het verleden op verschillende wegen verkeerstellingen uitgevoerd.

•

De landelijke CROW richtlijnen geven aan hoeveel autoverkeer maximaal acceptabel is per
type weg.

3.2

Berekening toekomstige verkeer aantrekkende werking

3.2.1

Museum
In de CROW-richtlijn Verkeersgeneratie leisure (publicatie 305) staat dat op basis van referentiegegevens (zoals bezoekersaantallen) de verkeer aantrekkende werking van een museum kan worden bepaald.

3 100 m2 bvo trouwlocatie ten opzichte van de totaal 1.800 m2 bvo in het bestaande landhuis en circa 6.900 m2 bvo

in de nieuwbouw; gebruiksfrequentie van 1 maal per week ten opzichte van het gebruik van kantoren op 5 werkdagen per week en het gebruik van het museum op 6 openingsdagen per week
Mobycon
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Bezoekersaantal
Voor het schatten van de toekomstige bezoekersaantallen wordt in de richtlijn (publicatie
305, paragraaf 4.9) aangeraden te werken met een referentielijst van musea die vergelijkbaar zijn qua inhoud en/of opzet. In bijlage II van de publicatie is een lijst met musea en bezoekersaantallen per jaar opgenomen. Het nieuwe museum voor hedendaagse kunst is qua
inhoud en opzet vergelijkbaar met de volgende twee bestaande musea:
•

De Pont, museum voor hedendaagse kunst in Tilburg.

•

Cobra-museum voor moderne kunst in Amstelveen.
Beide musea hebben volgens bijlage II van de publicatie een indicatief bezoekersaantal van
75.000 bezoekers per jaar. Voor het beoogde museum op Voorlinden wordt derhalve ook
uitgegaan van 75.000 bezoekers per jaar.
Spreiding in de tijd
De spreiding van de bezoekersaantallen in de tijd is volgens de richtlijn afhankelijk van tijdelijke tentoonstellingen. In het nieuwe museum worden geen tijdelijke tentoonstellingen gehouden. Wel zal de collectie regelmatig wijzigingen ondergaan. Voor het nieuwe museum
wordt daarom uitgegaan van een gelijkmatige spreiding van de bezoekersaantallen over het
jaar.
Er is uiteraard wel sprake van spreiding van de bezoekersaantallen over de week. Op basis
van de parkeernormen (zie paragraaf 2.1.4 van dit rapport) weten we dat een museum op
een gemiddelde weekenddag ongeveer twee maal zo druk is als op een gemiddelde werkdag.
Verblijfstijd
Wat betreft de verblijfstijd wordt in de richtlijn ook aangeraden om (indien beschikbaar) te
werken met gegevens van vergelijkbare musea. Gemiddeld is volgens de richtlijn de verblijfstijd in kleinere musea circa één uur en in de grotere musea circa 2 uur. Voor het nieuwe
museum wordt uitgegaan van een gemiddelde verblijfstijd van circa 1,5 uur.
Vervoermiddelen
Wat betreft de vervoermiddelen wordt in de richtlijn ook aangeraden om (indien beschikbaar)
te werken met gegevens van vergelijkbare musea. Tevens geeft de richtlijn aan dat: ‘Op basis van CBS-gegevens geldt dat gemiddeld circa 66% van de bezoekers aan een museum
per auto komt. Indicatief kan voor een gemiddeld museum een waarde van 2 personen per
auto worden aangehouden. Circa 20% van de bezoekers komt per trein4, circa 10% neemt
de fiets en nog iets minder mensen komen lopend.’
Aangezien geen specifieke gegevens van vergelijkbare musea beschikbaar zijn, worden de
voorgaande cijfers gehanteerd.

4 Dit is inclusief treinreizen met bus, tram en langzaam verkeer als natransport. Vermoedelijk zijn ook bus- en tram

in dit aandeel meegenomen.
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Op basis van de voorgaande informatie kan de volgende berekening worden gemaakt:

Aantal bezoekers per jaar = 75.000.
Aantal bezoekers met de auto per jaar = 75.000 x 66% autogebruik = 49.500.
Aantal auto’s per jaar = 49.500 / 2 personen per auto = 24.750.
Aantal auto’s per week = 24.750 / 52 weken = 476.
Aantal autobewegingen per week = 476 x 2 = 952.
Aantal autobewegingen per gemiddelde weekdag = 952 / 7 = 136.
Aantal autobewegingen per gemiddelde weekenddag5 = 211.
Aantal autobewegingen per gemiddelde werkdag = 106.
Aantal autobewegingen per gemiddelde openingsdag6 = 952 / 6 = 159.
3.2.2

Kantoren
Voor het berekenen van de verkeer aantrekkende werking wordt gebruik gemaakt van de
CROW richtlijn ‘Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie’ (publicatie 317). De volgende uitgangspunten zijn bij de berekeningen gebruikt:
Stedelijkheidsgraad gemeente Wassenaar: matig stedelijk (gemiddelde omgevingsadres2

sendichtheid van 1.430 adressen per km per 1 januari 2012; bron: CBS cijfers).
Ligging in stedelijk gebied: Rest van de bebouwde kom
Type kantoren: kantoor (zonder baliefunctie)
Dit houdt in dat met een beperkt aandeel bezoekers van de kantoren rekening wordt gehouden in verhouding tot het aandeel werknemers.
De richtlijnen (publicatie 317, ‘Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie’) geven op basis van
bovenstaande uitgangspunten een gemiddeld aantal motorvoertuigbewegingen per 100 m

2

bruto vloeroppervlak kantoorlocatie per weekdagetmaal van minimaal 6,3 en maximaal 8,1
waarvan 5% bezoekers. In de richtlijn staat niet aangegeven op basis van welke overwegingen een keuze binnen deze marge moet worden gemaakt. Analoog aan de afweging bij de
parkeernorm voor kantoren (zie paragraaf 2.1.6 van dit rapport) wordt uitgegaan van het
gemiddelde van 7,2 motorvoertuigbewegingen per 100 m2 bruto vloeroppervlak kantoorlocatie per weekdagetmaal.
In de richtlijn (publicatie 317) staat beknopt aangegeven hoe de verkeer aantrekkende werking varieert over de verschillende dagen van de week: ‘Bij de verkeersgeneratie werken
geldt nog een belangrijke vuistregel: een weekdag kan worden omgerekend naar werkdag
door de kencijfers te vermenigvuldigen met 1,33. In een oudere richtlijn (Verkeersgeneratie

5 Een gemiddelde week-end dag is ongeveer 2 maal zo druk als een gemiddelde werkdag. 2 week-end dagen x 211

autobewegingen + 5 werkdagen x 106 autobewegingen = 952 autobewegingen per week
6 Musea zijn over het algemeen 6 dagen per week open. Twee weekenddagen en vier werkdagen.
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woon- en werkgebieden; CROW publicatie 256) is een specifiekere uitspraak gedaan over
de zaterdag en de zondag (paragraaf 5.1): ‘Ten opzichte van het werkdagetmaalgemiddelde
liggen de gemiddelden van de zaterdag en de zondag respectievelijk 77% en 85% lager.’
Hieruit ontstaat het volgende beeld.

dag

verkeersgeneratie

Gemiddelde weekdag

43 motorvoertuigbewegingen per etmaal.

Gemiddelde werkdag

58 motorvoertuigbewegingen per etmaal.

Gemiddelde zaterdag

13 motorvoertuigbewegingen per etmaal.

Gemiddelde zondag

9 motorvoertuigbewegingen per etmaal.

Tabel: Verkeersgeneratie van de 600 m2 bvo kantoren op verschillende dagen

Op jaarbasis genereren de kantoren 15.694 motorvoertuigbewegingen (43 motorvoertuigbewegingen x 365 weekdagen =15.694). Dit is 32% van het aantal motorvoertuigbewegingen
dat door het nieuwe museum per jaar wordt gegenereerd (49.500 motorvoertuigbewegingen
per jaar: 24.750 auto’s per jaar x 2 motorvoertuigbewegingen per auto (aankomst en vertrek)
= 49.500; zie ook paragraaf 3.2.1).

3.3

Huidige verkeer aantrekkende werking
In de huidige situatie7 is sprake van het gebruik van het landhuis voor:
•

Particulier: Recepties van 50 tot 300 personen, diners van 10 tot 200 personen en bruiloftsfeesten tot 250 personen.

•

Zakelijk: Vergaderingen, presentaties en seminars van 6 tot 250 personen en lunches en diners tot 200 personen.
In het bestemmingsplan is dit omschreven als: conferenties, vergaderingen en besloten bijeenkomsten met de daarbij behorende voorzieningen waaronder horeca-activiteiten.
Voor de bestaande voorzieningen zijn geen CROW-richtlijnen voor verkeer aantrekkende
werking beschikbaar. Wel is over een langere periode bekend hoeveel bezoekers de huidige
functies in het landhuis gemiddeld op jaarbasis trekken (zie bijlage 1). De bezoekersaantallen van het landgoed Voorlinden zijn sinds 2003 gemiddeld 50.000 bezoekers per jaar.

7 Zie website www.voorlinden.nl
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3.4

Toename verkeer aantrekkende werking
De daadwerkelijke toename van de verkeer aantrekkende werking door de functieveranderingen op het landgoed Voorlinden, wordt bepaald door de verkeer aantrekkende werking
van de huidige functies van de verkeer aantrekkende werking van de toekomstige functies af
te trekken.
Het nieuwe museum kan ongeveer 75.000 bezoekers per jaar gaan trekken. In de huidige situatie is reeds sprake van tweederde van dat aantal bezoekers (50.000 bezoekers per jaar).
De daadwerkelijke toename van het aantal motorvoertuigbewegingen ten gevolge van het
nieuwe museum zal dus ongeveer éénderde bedragen van de hoeveelheid motorvoertuigen
die voor het museum wordt berekend. Daarbovenop komt uiteraard nog de autoverkeer aantrekkende werking van de kantoren.
In volgende tabel is de berekening van de autoverkeer aantrekkende werking weergegeven.

situatie

gemiddelde

gemiddelde

gemiddelde

gemiddelde

weekdag

werkdag

zaterdag

zondag

+136

+106

+211

+211

-91

-71

-141

-141

Bij: nieuwe kantoorfunctie

+43

+58

+13

+9

Totaal: netto toename

88

93

83

79

Bij: nieuwe museumfunctie
Af: 67% i.v.m. vervallen
bestaande functies

door functiewijziging
Tabel: Verandering verkeersgeneratie in motorvoertuigbewegingen per etmaal in de nieuwe situatie

De absolute toename van de hoeveelheid autoverkeer ten gevolge van de functiewijziging is
voor een gemiddelde week-end-dag dus kleiner dan voor een gemiddelde werkdag.

3.5

Effect extra verkeer aantrekkende werking op de omgeving
De totale hoeveelheid extra autoverkeer van en naar het landgoed verdeelt zich over verschillende aan- en afvoerroutes (zie afbeelding 1). Hierbij is van de volgende oriëntatie van
het autoverkeer uitgegaan (voor toelichting zie bijlage2):
•

74 procent van de bezoekers komt vanuit de richting van de A4 zuid via de N14 (Landscheidingsweg); Dit zijn eigenlijk alle bezoekers vanuit Midden en Zuid Nederland.

•

26 procent van de bezoekers komt vanuit de richting van de A44 en de N44 (Rijksstraatweg). Dit zijn eigenlijk alle bezoekers vanuit Noord Nederland.
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•

Vanaf de N14 (Landscheidingsweg) neemt men op de heenweg de afrit Roggewoning naar
de Buurtweg. Op de terugweg volgt men vanaf de Buurtweg de route ZijdewegWittenburgerweg naar de N14 (Landscheidingsweg).

•

Vanaf de N44 (Rijksstraatweg) volgt men op de heenweg de route Van OudermeulenlaanStoeplaan-Sophialaan naar de Buurtweg; Op de terugweg volgt men deze route andersom.
Op een aantal punten zijn in het verleden verkeerstellingen uitgevoerd. De hoeveelheden
autoverkeer zijn in afbeelding 1 en de tabel weergegeven.

nr

wegvak

1

Zijdeweg tussen Laan van Koot

teljaar

weekdag

werkdag

weekenddag

2006

1.859

1.883

1.798

2006

846

674

1.275

2008

11.439

12.933

7.704

2006

2.174

2.104

2.352

en Klingelaan
2

Buurtweg tussen Zijdeweg en
landgoed Voorlinden (Buurtweg 90)

3

Stoeplaan tussen Wittenburgerweg
en Groot Haesebroekseweg

4

Buurtweg tussen Dennenlaan en
Buurtweg 32

Tabel: Hoeveelheid autoverkeer in motorvoertuigen per etmaal (bron: tellingen gemeente Wassenaar)

De extra hoeveelheid autoverkeer ten gevolge van de functieverandering van het landgoed
en de verwachte oriëntatie is weergegeven in afbeelding 1 en de tabel. Hierbij is gekeken
naar de gemiddelde weekdag aangezien deze het meest bruikbaar is voor de toetsing van
de effecten op de omgeving (geluid, lucht, milieu, verkeersveiligheid).

nr

wegvak

1

Zijdeweg tussen Laan van Koot en Klingelaan

2

Buurtweg tussen Zijdeweg en landgoed Voorlinden (Buurtweg 90)

3

Stoeplaan tussen Wittenburgerweg en Groot Haesebroekseweg

4

Buurtweg tussen Dennenlaan en Buurtweg 32

week-

toe-

procen-

dag

name

tueel

1.859

33

+1,8%

846

65

+7,7%

11.439

23

+0,2%

2.174

23

+1,1%

Tabel: Extra verkeer aantrekkende werking ten opzichte van de bestaande situatie

De Buurtweg tussen Zijdeweg en het landgoed Voorlinden betreft een zeer kort wegvak van
200 meter lengte.
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richting
A4 Zuid / A12

3

2

846
+
65
(+7,7%)

1

1.859
+
33
(+1,8%)

2.174
+
23
(+1,1%)

4

11.439
+
23
(+0,2%)

richting
A4 Noord/ A44

26-09-2012
toename  autoverkeer
4347

AFBEELDING  1
Toename  autoverkeer  t.g.v.  functiewijziging  Voorlinden  (gemiddelde  weekdag)

1

route  heenweg
route  terugweg
telpunt

846
+
65
(+7,7%)

getelde  hoeveelheid  autoverkeer
absolute  toename
procentuele  toename
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3.6

Toetsing toekomstige hoeveelheid autoverkeer aan richtlijnen
De maximaal acceptabele hoeveelheid autoverkeer voor verschillende typen wegen is volgens de CROW-richtlijnen als volgt:

Wegcategorie binnen de bebouwde kom
Erven (stapvoets rijden (15 km/uur);

van

tot

1.000 mvt/etmaal

2.400 mvt/etmaal

5.000 mvt/etmaal

6.000 mvt/etmaal

Gebiedsontsluitingswegen (50 km/uur;

875

1.000

2x1 rijstroken)

pae/uur/rijstrook*

pae/uur/rijstrook*

geen afzonderlijke rijstroken)
Erftoegangswegen (30 km/uur;
geen afzonderlijke rijstroken)

* Voor gebiedsontsluitingswegen wordt de afrijcapaciteit in personenauto-eenheden per rijstrook uitgedrukt. Voor de omrekening naar motorvoertuigen per etmaal kan als vuistregel
een vermenigvuldigingsfactor van 10 worden gehanteerd. De maximaal acceptabele hoeveelheid autoverkeer komt dan op 17.500 tot 20.000 mvt/etm.
Tabel: Maximaal acceptabele hoeveelheid autoverkeer per wegcategorie conform CROW-richtlijnen

In bijlage 3 is de Duurzaam Veilig wegcategorisering van de gemeente Wassenaar opgenomen. De Buurtweg, Zijdeweg en Sophialaan zijn erftoegangswegen en de Van Oudermeulenlaan en Stoeplaan zijn gebiedsontsluitingswegen.
Ten gevolge van de extra autoverkeer aantrekkende werking vanwege de functieverandering
van het landgoed worden de maximaal acceptabele hoeveelheden autoverkeer voor geen
van de wegen overschreden.
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Conclusies

4

Ten behoeve van de benodigde omgevingsvergunning voor de realisatie van een museum
op het landgoed Voorlinden is een onderzoek uitgevoerd naar:
•

De parkeerbehoefte in relatie tot het aantal reeds aanwezige parkeerplaatsen op het landgoed.

•

De verkeer aantrekkende werking in relatie tot de reeds bestaande verkeersbelasting op de
aanrijroutes naar het landgoed.
De conclusies zijn als volgt voor de beide onderzoeken.

4.1

De huidige parkeervoorzieningen volstaan voor de toekomst
Op basis van de geldende parkeernormen van de gemeente Wassenaar kan bij de beoogde
toekomstige omvang en invulling van het nieuwe museum en bestaande landhuis volstaan
worden met de bestaande parkeervoorziening op het landgoed.
De bestaande parkeervoorzieningen bestaan uit 12 parkeerplaatsen (alleen voor werknemers) bij het landhuis en 108 parkeerplaatsen (voor bezoekers en werknemers) op het bestaande parkeerterrein op het landgoed (100 als zodanig aangegeven parkeervakken en
ruimte voor 8 auto’s op de verharding rondom de parkeervakken). De toekomstige parkeerbehoefte bedraagt maximaal 98 parkeerplaatsen op zaterdagmiddag.

4.2

De autoverkeer aantrekkende werking voldoet aan de richtlijnen
Op basis van de bestaande CROW-richtlijnen blijkt dat de autoverkeer aantrekkende werking ten gevolge van de functiewijziging van het landgoed niet leidt tot een overschrijding
van de acceptabele hoeveelheid autoverkeer (conform CROW-richtlijn) op de aan- en afvoerroutes.
De functieverandering leidt tot een extra autoverkeer aantrekkende werking ten opzichte van
de bestaande situatie van totaal 88 motorvoertuigen voor een gemiddelde weekdag. Dit leidt
tot een toename van de hoeveelheid autoverkeer op de aan- en afvoerroutes die varieert per
route, maar niet meer bedraagt dan 65 motorvoertuigen voor een gemiddelde weekdag. In
relatieve zin is de toename van de hoeveelheid autoverkeer nergens groter dan 7,7% van de
huidige hoeveelheid autoverkeer. Hiervan is alleen sprake op het 200 meter lange stukje
Buurtweg tussen de Zijdeweg en het landgoed.
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Bijlagen

1

Huidige bezoekersaantallen Voorlinden

2

Toelichting routekeuze autoverkeer

Toelichting routekeuze autoverkeer van en naar landgoed Voorlinden
Er zijn twee voor de hand liggende aan- en afrijroutes voor het autoverkeer van en naar landgoed
Voorlinden:
• Via de N14 (Landscheidingsweg-Buurtweg);
• Via de N44 (Rijksstraatweg-Stoeplaan-Buurtweg).
De verdeling van de hoeveelheid autoverkeer over deze twee routes is als volgt bepaald:
1. Voor een aantal plaatsen in Nederland is bepaald welke snelste route de ANWB-routeplanner
adviseert naar het adres Buurtweg 90 in Wassenaar. Tevens is gecontroleerd welke route op de
terugweg wordt geadviseerd. In vrijwel alle gevallen wordt dezelfde route geadviseerd.
2. Op grond van deze analyse kan een globale lijn door Nederland worden getrokken (zie
afbeelding). Vanuit alle plaatsen ten noord-westen van deze lijn volgt men de route via de N44 en
vanuit alle plaatsen ten zuid-oosten van deze lijn volgt men de route via de N14.
3. Op grond van het aantal inwoners van Nederland ten noord-westen en ten zuid-oosten van de lijn
is een verhouding bepaald in de routekeuze van autoverkeer van en naar Voorlinden. Het aantal
inwoners ten noord-westen van de lijn (globaal de provincies Groningen, Friesland, Flevoland en
Noord-Holland) bedraagt 4.328.000 en het aantal inwoners ten zuid-oosten van deze lijn (de
overige inwoners van Nederland) bedraagt 12.382.000. Dit resulteert in een verhouding van 26 %
via de N44 en 74% via de N14.
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