
 

Parkeerdrukmeting Jupiterstraat, Neptunuslaan en Leoniden 
 
Inleiding 
De gemeente Zaanstad gaat de Jupiterstraat, Neptunuslaan. Leoniden en omgeving in Krommenie 
herinrichten. Om een goed beeld te krijgen van het bestaande parkeersituatie van deze straten heeft 
er een parkeertelling plaatsgevonden. In totaal is er drie keer geteld.  
 
Telmomenten 
De parkeertelling heeft plaats gevonden op onderstaande dagen en tijden 
- Maandag 4 januari 2021 (21:00 - 23:00 uur) 
- Woensdag 6 januari 2021 (21:00 - 23:00 uur)  
- Zaterdag 9 januari 2021 (14:00 - 16:00 uur) 
 
Onderzoeksgebied 
Het gebied waarin de parkeertelling heeft plaatsgevonden betreft: 
- Jupiterlaan 
- Oberonlaan 
- Leoniden 
- Parkeerterrein bij Altra College 
- Neptunuslaan 
- Plutostraat  
- Parkeerterrein bij de Coop 
- Uranuslaan 
 
De parkeerlocaties zijn opgedeeld in parkeersecties zoals hieronder afgebeeld.  
  

 
 
  



 

Parkeerdrukmeting 
De volgende punten zijn gemeten: 
- Parkeercapaciteit* 
- Wijze van parkeren (langsparkeren, haaksparkeren, op de rijbaan parkeren) 
- Openbaar of parkeren op privé terrein 
- Parkeerbezetting per sectie 
* bij het bepalen van de parkeercapaciteit worden alleen de legale openbare parkeerplaatsen 
meegenomen. Bijvoorbeeld parkeren op stoepen of voor een uitrit wordt niet gezien als 
parkeercapaciteit. 
 
Wanneer spreekt men van een hoge parkeerdruk? 
Bij 0 tot 70% parkeerbezetting is er totaal geen parkeerdruk  
Bij 70 t/m 85% parkeerbezetting is de parkeerdruk matig tot redelijk. Doorgaans is er altijd wel een 
parkeerplaats vrij in de nabij omgeving.  
Bij 85 t/m 100% is de parkeerdruk hoog. Het is zoeken naar een parkeerplaats of er zijn geen vrije 
parkeerplaatsen meer. 
Bij hoger dan 100% is er sprake van een zeer hoge parkeerdruk. Er wordt foutgeparkeerd.  
 
Bijzonderheden 
-Op de Plutostraat wordt veel geparkeerd voor de uitrit/oprit. Parkeren voor een uitrit is wettelijk niet 
toegestaan en wordt dus ook niet gezien als een parkeerplaats. Omdat er op de Plutostraat veel 
geparkeerd wordt voor een uitrit en dit officieel geen parkeerplaats is, is de parkeerbezetting in de 
Plutostraat zeer hoog. 
  
Conclusie 
Op basis van het parkeeronderzoek kan er geconcludeerd worden dat de parkeerdruk in de 
Plutostraat zeer hoog is. Wel moet er bij vermeld worden dat dit komt omdat er veel voor de uitritten 
wordt geparkeerd. Bij het parkeerterrein van de Coop is het op zaterdag erg druk. 
In de andere straten in het plangebied is er geen hoge parkeerdruk. In deelgebied Leoniden West is 
de parkeerdruk wel is waar hoog, er is echter op loopafstand voldoende parkeerplek, bijvoorbeeld in 
deelgebied Altra college. 


