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Offerte 

PARKEERONDERZOEK JACOB VAN RUISDAELWEG OUDERKERK AAN 

DE AMSTEL 

 

 

 

Meting van de parkeerbezetting en parkeermotieven rond de Jacob van Ruisdaelweg 

 

Registratie van geparkeerde motorvoertuigen 

 

Inclusief inventarisatie van de parkeercapaciteit 

 

Op een dinsdag en een zaterdag in het voorjaar van 2019 

 

Uitvoering met waarnemers op locatie 

 

Presentatie van de resultaten in een rapportage (Pdf/Excel/Word) 

 

Offertebedrag: € 8.250,00 

 

 

OVER DEZE OFFERTE  

Onderwerp:  Parkeeronderzoek Jacob van Ruisdaelweg Ouderkerk aan de Amstel 
Opdrachtgever:  Gemeente Ouder-Amstel 

   Jan van Heiningen 

Offerte van:  Dufec 

   www.dufec.nl 

Contactpersoon:  Rob Croes 

   rob.croes@dufec.nl, 013 460 9982 

Offertenummer:  18-1559B 

Datum:   30-12-2018 

Plan van Aanpak: In de volgende paragrafen is ons plan van aanpak verder uitgewerkt 
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Plan van Aanpak 

ONDERZOEKSOPZET 

De gemeente wil een parkeeronderzoek waarbij tevens het motief van de parkeerder achterhaalt wordt.  

Hiervoor zetten wij de 06-10-14-20 methode in. Voertuigen die om 06:00 uur zijn geregistreerd behoren aan 

bewoners, voertuigen die om 10:00 uur en om 14:00 uur zijn geregistreerd zijn langparkeerders (en mogelijk 

van werknemers) en voertuigen die alleen om 10:00 of 14:00 of 20:00 uur zijn geregistreerd behoren toe aan 

kort-parkeerders (bezoekers). 

 

ONDERZOEKSGEBIED 

Het onderzoeksgebied bestaat uit meerdere staten rond de Jacob van Ruisdaelweg en heeft ongeveer 850 

openbare parkeerplaatsen. Privé-parkeerplaatsen blijven bij dit onderzoek buiten beschouwing. 

 

Onderzoeksgebied 
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INVENTARISEREN BASISSITUATIE 

Voorafgaand aan de tellingen brengen we de basissituatie in kaart: 

 Het onderzoeksgebied wordt opgedeeld in secties, een sectie is een wegvak tussen twee zijstraten, een 

parkeerterrein of een ander afgebakend aantal parkeerplaatsen 

 Per sectie wordt de parkeercapaciteit bepaald, daarbij maken we onderscheid tussen: parkeren in vakken, 

langsparkeren, gehandicaptenparkeerplaatsen, laden/lossenplaatsen 

 Per sectie is maximaal één parkeerregime mogelijk: bijvoorbeeld gratis parkeren, betaald parkeren, 

blauwe-zone parkeren 

 Alle secties worden ingetekend op een BGT-ondergrond 

 De kaart met sectie-indeling leggen we, voorafgaand aan het veldwerk, ter goedkeuring voor aan de 

opdrachtgever 

 

DATAVERZAMELING 

 Op twee dagen in het voorjaar van 2018 

- Dinsdag 

- Zaterdag 

Per dag gedurende 4 ronden 

- 05:15 – 06:45 uur 

- 09:15 – 10:45 uur 

- 13:15 – 14:45 uur 

- 19:15 – 20:45 uur 

 Per registratieronde, per sectie registreren we de kentekens (alle 6 karakters) van de geparkeerde 

voertuigen met onderscheid naar de volgende categorieën: 

- goed geparkeerd 

- parkeren met twee wielen op de stoep (Canadees parkeren), indien toegestaan/gedoogd 

- fout geparkeerd (bijv. op de stoep, op een hoek, niet in de vakken, op een laden/lossenplaats) 

- geparkeerd op een gehandicaptenparkeerplaats 

 Voor de uitvoering van de registraties zetten we waarnemers in 

 

ONZE WAARNEMERS 

 We hebben een eigen netwerk van waarnemers die op oproepbasis meewerken aan projecten. Omdat we 

veel onderzoeken uitvoeren, hebben onze waarnemers ervaring met veldwerk in het verkeer. 

 We instrueren de waarnemers voordat ze het veld ingaan. Alle waarnemers weten dus wat ze moeten 

doen en wat wij van ze verwachten. 

 Onze veldwerkcoördinatoren begeleiden, controleren en motiveren de waarnemers in het veld en ze staan 

tijdens het veldwerk altijd paraat om vragen te beantwoorden en om eventuele problemen op te lossen. 

 We werven altijd meer waarnemers dan we nodig hebben. Deze extra waarnemers worden ook 

geïnstrueerd en ze melden zich op de onderzoeksdag. Indien een waarnemer ziek is of om een andere 

reden afwezig is, dan kunnen we toch met voldoende waarnemers het veld in. 

 Na elk onderzoek beoordelen we de waarnemers op inzet en kwaliteit. Bij nieuwe opdrachten krijgen 

waarnemers met een hoge gemiddelde beoordeling voorrang op andere waarnemers. Waarnemers die als 

onvoldoende beoordeeld worden, mogen niet meer voor ons werken. 
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RESULTATEN 

In de analysefase vragen we bij RDW de postcode van de kentekenhouders op om deze in de rapportage op 

te nemen. 

 

De resultaten van het onderzoek presenteren we in een rapport. In dit rapport presenteren we de feiten, we 

trekken geen conclusies en we geven geen adviezen/aanbevelingen. Het rapport bestaat uit de volgende 

onderdelen: 

 Beschrijving van de onderzoeksopzet en de uitvoering  

 Parkeerbezetting (abs) en parkeerdruk (%) per sectie en per registratieronde met onderscheid naar 

parkeermotief 

 Herkomsten voertuigen aan de hand van de postcode-gegevens van RDW 

NB In de rapportage nemen we, vanwege de privacy, geen kentekens op. 

 Parkeercapaciteit per sectie 

 Detailgegevens per sectie en per ronde met onderverdeling naar categorieën (goed, fout, enz.) 

 Totaal voor het gehele gebied 

 

We sturen eerst een conceptrapport en na goedkeuring sturen we het eindrapport (Pdf en Excel/Word). 

 

 

WERKZAAMHEDEN DUFEC 

Dufec voert al 30 jaar verkeerstellingen en andere verkeersonderzoeken uit en ons team van specialisten is 

dagelijks bezig met het verzamelen en verwerken van verkeerskundige data. De uitvoering van projecten is 

dan ook een gestroomlijnd proces, waarbij we altijd dezelfde stappen doorlopen: 

 Start project: project inplannen, ontheffing/vergunning regelen, taken verdelen, projectteam briefen 

 Veldwerkvoorbereiding: inventariseren basissituatie, roosters/formulieren/logistiek, veldwerkers werven 

en instrueren, materialen klaarmaken 

 Uitvoering veldwerk: tellen/meten/registreren, coördinatie in het veld 

 Invoeren gegevens: formulieren controleren, gegevens invoeren, invoer controleren  

 Dataverwerking: datavalidatie en analyse, tabellen/grafieken/visualisaties, concept- en eindrapport 

opleveren 

 

Door deze werkwijze kunnen wij de garantie bieden dat onze onderzoeken betrouwbare resultaten opleveren. 

Mocht er toch iets misgaan bij de uitvoering, dan plannen wij met spoed een hermeting in. Hieraan zijn 

uiteraard geen kosten verbonden voor de opdrachtgever. 
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WERKZAAMHEDEN OPDRACHTGEVER 

Wij nemen u zoveel mogelijk werk uit handen bij de uitvoering van deze opdracht. We vragen u wel 

onderstaande zaken te regelen: 

 Versturen opdrachtbrief 

 Bepalen onderzoeksdag(en), rekening houdend met werkzaamheden, evenementen, enz. 

 Aanleveren kaart met exacte afbakening onderzoeksgebied en eventuele subgebieden 

 Aangeven of er zich parkeergarages (of andere inpandige locaties) in het onderzoeksgebied bevinden en 

het regelen van toestemming om het onderzoek daar uit te mogen voeren 

 Aanleveren ontheffingen (indien noodzakelijk) 

 Informeren belanghebbenden (wegbeheerders, politie, e.d.) 

 Feedback geven op conceptrapportage 

 

 

TIJDSPLANNING 

 Opdrachtbevestiging   3 weken vóór veldwerk 

 Veldwerk    een dinsdag en zaterdag in het voorjaar van 2019 

 Conceptrapport   3 weken na laatste veldwerkdag 

 Reactie op conceptrapport  zo spoedig mogelijk 

 Eindrapport    uiterlijk 5 werkdagen na reactie op concept 
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KOSTEN 

Voor bovenstaande werkzaamheden wordt het bedrag van € 8.250,00 in rekening gebracht. 

 

 

UITGANGSPUNTEN 

 We voeren het overleg telefonisch en per e-mail. Voor overleg bij de opdrachtgever brengen wij 

meerkosten in rekening. Voor overleg op ons kantoor brengen wij geen extra kosten in rekening. 

 Indien door bijzondere omstandigheden (bijv. calamiteiten of extreme weersomstandigheden) afgelasting 

van het veldwerk gewenst is, geschiedt dit in overleg met de opdrachtgever, waarbij de opdrachtgever 

beslist. Indien de opdrachtgever niet tijdig bereikbaar is, beslist Dufec. Niet-vermijdbare extra kosten zijn 

dan voor rekening van de opdrachtgever. 

 We voeren het veldwerk uit volgens de overeengekomen wijze en planning. Bij discussie over de juistheid 

of bruikbaarheid van de gegevens komen eventuele extra kosten niet ten laste van het overeengekomen 

budget, tenzij Dufec duidelijk nalatigheid verweten kan worden. 

 Extra onderzoeksvragen kunnen wij in veel gevallen beantwoorden op basis van de beschikbare data. We 

bepalen in overleg met de opdrachtgever of hier meerkosten aan verbonden zijn. 

 De declaratie wordt in drie termijnen ingediend: 70% na veldwerk, 25% na levering conceptrapport en 5% 

na afronding werkzaamheden. 

Wij factureren de laatste termijn uiterlijk 20 werkdagen na levering van het concept, tenzij er twijfel is 

over de geleverde prestaties. 

 Genoemde prijzen zijn exclusief btw. 

 Deze aanbieding is geldig tot 3 maanden na dagtekening. 

 Op deze offerte zijn onze algemene voorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd bij de Kamer van 

Koophandel te Tilburg onder nummer 937. Deze algemene voorwaarden staan op www.dufec.nl en 

worden op verzoek onmiddellijk verstrekt. 

 


