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Gereguleerd parkeren Wippolder 

1 Inleiding 

Op de TU-Campus zal waarschijnlijk in medio 2010 parkeerregulering 
worden ingevoerd. Daarnaast zal parkeerreguieringsgebied F uitgebreid 
worden in TU-Noord. Dit kan leiden tot een hogere parkeerdruk in andere 
buurten van de wijk Wippolder. Vanuit de gemeente moet tijdig worden 
geanticipeerd op mogelijk parkeerproblemen in de toekomst. Hiervoor wordt 
een voorstel gedaan in deze nota. 

In deze nota wordt ingegaan op de mogelijke regulering van het parkeren in 
de woonbuurten Wippolder-Noord, Wippolder-Zuid en de Professorenbuurt 
en het bedrijventerrein Delftech in de wijk Wippolder. De huidige en 
toekomstige parkeersituatie is omschreven. Daamaast is een voorstel 
uitgewerkt om tot invoering van regulering in de bovengenoemde buurten 
van de wijk Wippolder te komen. 

2 De huidige situatie 

Het gedeelte van de Wippolder, waar deze nota over gaat, bestaat uit de 
woonbuurten Wippolder-Noord, Wippolder-Zuid en de Professorenbuurt en 
het bedrijventerrein Delftech. Het gebied wordt oostelijk afgebakend door de 
snelweg (A13) en zuidelijk door de Kruithuisweg (N470). In het noorden en 
het westen worden de wijkdelen omgeven door de wegen 
Schoemakerstraat, Julianalaan en de Oostpoortweg. 

Binnen de wijk Wippolder is er nu alleen parkeerregulering in de 
Zeeheldenbuurt (gebied F), als onderdeel van de schil rond de Binnenstad. 
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Figuur 1: Buurtindeling wijk Wippolder 

3 De toel^omstige situatie 

Per 1 juli 2009 wordt regulering ingevoerd in het gebied Koningsveldbuurt/ 
Rotterdamseweg tot aan Jaffalaan.^ Op de TU-Campus zal medio 2010 
parkeerregulering worden ingevoerd.^ Het gaat hierbij om het gebied tussen 
de Schoemakerstraat, Kruithuisweg, Rotterdamsweg, Jaffalaan en 
Christiaan Huygensweg. Ook in de buurt TU-Noord zal parkeerregulering 
worden uitgebreid tussen Kanaalweg en Zuidplantsoen^ (gebied F) bij de 
herontwikkeling. 

De TU voert regulering in, met als doel het voorkomen van overloop van 
parkeerders uit de binnenstad/bedrijven onder andere met oog op de komst 
van tram 19 ("P+R-werking") en ter financiering van de parkeerexploitatie. 
Hierdoor kan (geringe) overloop ontstaan indien in de aanliggende buurten 
geen maatregelen worden toegepast. Invoering van gereguleerd parkeren in 
de naastgelegen woonbuurten kan worden overwogen. 

Besloten in de raadsvergadering van 19 februari 2009 
Binnenkort is hier een bestuit over te verwachten van de raad van bestuur van 
deTU 
Besloten op 23 februari 2006 
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op het bedrijventerrein Delftech en het TNO-terrein is geen noodzaak voor 
parkeerregulering. Op het bedrijventerrein Delftech is er voornamelijk 
sprake van parkeergelegenheid op eigen terrein. Parkeren op de openbare 
weg is hier niet toegestaan. Op het TNO-terrein komt deels woningbouw 
met, volgens de huidige planvorming, eveneens parkeergelegenheid op 
eigen terrein, ook voor bezoekers.* 

4 Uitwerking voorstel 

4.1 Traject van de mogelijke invoering van parkeerregulering 

Het college heeft besloten om een enquête te houden onder de bewoners 
en bedrijven van de woonbuurten Wippolder-Noord, Wippolder-Zuid en de 
Professorenbuurt over invoering van parkeerregulering. De enquête zal drie 
maanden na de invoering van parkeerregulering op de TU-Campus 
gehouden worden. De enquête wordt tijdig voorbereid. 

Er zal geënquêteerd worden op gebiedsniveau. Voor de bewoners onderling 
en voor bewoners en bedrijven kunnen verschillende belangen spelen. Het 
doel van deze enquête is het inzichtelijk maken per deelgebied of er 
behoefte is aan de invoering van parkeerregulering. De resultaten van de 
enquête zullen worden gecommuniceerd naar de Raad, waarna aan de 
Raad een voorstel zal worden gedaan over het wel of niet invoeren van 
parkeerregulering. 

4.2 De gebiedsgewijze aanpak 

Voor de woonbuurten Wippolder-Noord, Wippolder-Zuid en de 
Professorenbuurt zijn de meest logische grenzen voor de deelgebieden als 
volgt: 
• De Nassaulaan. Deze weg moet dan wel geheel binnen of buiten een 

deelgebied liggen. Anders kan de situatie ontstaan dat aan de even 
zijde wel en aan de oneven zijde geen sprake is van parkeerregulering. 
Op onderstaande kaart (figuur 2) is de grens op de Nassaulaan gelegd 
(stippellijn), maar de precieze ligging van de grens hier hangt af van 
welke buurten wel en niet eventueel parkeerregulering zouden krijgen. 

• De waterloop in de Koningin Emmalaan. Hier kan alleen aan het begin 
en einde van de Koningin Emmalaan met de auto de sloot overgestoken 
worden. 

• De waterloop ten zuiden van de Professor Telderslaan. 

Er ontstaan dan vier deelgebieden. De indeling van de vier deelgebieden is 
weergegeven in figuur 2. 

* De Ontwikkelingscombinatie Watertuinen van Delft CV. (2004), 
Stedebouwkundige visie voormalig TNO terrein Delft, p. 31. 
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Figuur 2: Grenzen deelgebieden bij gebiedsgewijze aanpak 

Bij invoering van parkeerregulering zal gekeken moeten worden of er een 
logisch gebied ontstaat met parkeerregulering, uitgaande van de bestaande 
en nieuwe (deel)gebieden. Het kan onwenselijk zijn om maar in één of twee 
deelgebieden over te gaan tot invoering van parkeerregulering, omdat zo 
een relatief geïsoleerd gebied kan ontstaan. De mogelijkheid bestaat, dat er 
"eilandvorming" ontstaat van gebieden die ingesloten worden door andere 
gebieden met parkeerregulering. 

4.3 Financiën 

De enquête en de verwerking daarvan zal extern worden uitgevoerd. De 
geschatte kosten hiervan bedragen € 15.000. Dit wordt uit het lopende 
budget gehaald. 

5 Voorstel 

Het college heeft besloten om een enquête te houden onder de bewoners 
en bedrijven van de woonbuurten Wippolder-Noord, Wippolder-Zuid en de 
Professorenbuurt over invoering van parkeerregulering, drie maanden na de 
invoering van parkeerregulering op de TU-Campus. De geschatte kosten 
hiervan bedragen € 15.000. 
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