
Analyse parkeerdrukmeting Bernhardstraat 11-13-15 Bakel 
 
In week 51 heeft er een parkeerdrukmeting plaatsgevonden in Bakel. 
De resultaten van deze meting zijn verwerkt in tabel 1 (bijlage). 
Om een goede uitspraak te kunnen maken over de parkeerdruk is een nadere analyse nodig. 
Deze is hieronder beschreven. 
 
Capaciteit 
In en rond de Bernhardstraat 11-13-15 in Bakel liggen 78 parkeerplaatsen. Het betreffen 
allen parkeerplaatsen voor langparkeren.  
 
Verdeling over de dagen 
De parkeerdruk in het onderzoeksgebied varieert tussen de 21% en 86%. Het drukste 
moment is de dinsdagochtend met een bezetting van 86%. Dit terwijl de vrijdagochtend een 
bezetting kent van 76%. Dit is opvallend te noemen, maar tegelijkertijd ook te verklaren. Op 
dinsdagochtend vindt namelijk de weekmarkt in Bakel plaats waardoor een groot aantal 
parkeerplaatsen op het Wilbertsplein bezet wordt door marktkramen. Daarnaast trekt de 
markt ook extra verkeer aan.  
 
Spreiding van parkeerdruk 
Binnen het gebied is het op dinsdag met name druk op de parkeerplaatsen in het Dokter 
Veegerpad en in de Bernhardstraat. Op vrijdag en zaterdag is het echter het drukst op de 
Kerksedriessen. Dit is ook te verklaren door de weekmarkt op dinsdag. 
 
Geen foutparkeerders 
Er zijn geen foutparkeerders geconstateerd. Dit is een goede indicatie voor het voldoende 
beschikbaar hebben van legale parkeerplaatsen. 
 
Restcapaciteit  
De gemeente Gemert-Bakel hanteert een maximum voor de acceptabele parkeerdruk in een 
straat of gebied. Boven deze waarde worden de negatieve gevolgen van de parkeerdruk 
voelbaar zoals zoekverkeer en toename van foutparkeren. In de parkeerbeleidsnota Gemert-
Bakel 2013 is deze vastgesteld op 80%. Er is sprake van restcapaciteit als dit percentage 
niet wordt overschreden. De restcapaciteit is een waarde voor het hele onderzoeksgebied. 
Uitgaande van dit percentage is de restcapaciteit in het gebied 78x80% - 42 (gemiddelde 
bezetting) 20 parkeerplaatsen op basis van de gemiddelde bezetting. Indien wordt gekeken 
naar het drukste moment dan is er geen sprake van restcapaciteit. Dit drukste moment is 
echter tijdens de weekmarkt en daarom niet representatief.  
De vrijdag is in die zin meer representatief om te nemen als gewone werkdag waarbij de 
druk op 76% uitkomt. Ook deze ligt ruim onder de 80% en kent een restcapaciteit van 3 
parkeerplaatsen. 
 
Conclusie 
Op dinsdag is er geen representatieve meting vanwege de weekmarkt waardoor in de directe 
omgeving beschikbare parkeerplaatsen vervallen en er meer verkeer is. Kijk je naar de rest 
van de week en de gemiddelde bezetting dan kan gesteld worden dat er een restcapaciteit is 
welke varieert van 3 tot een gemiddelde van 20 parkeerplaatsen. 


