
Parkeren in en rond Bogaard stadscentrum
Uitgangspunten

Fietsers
• Nieuwe bewoner Bogaard stadscentrum  

stalt de fiets in een gemeenschappelijke fietsen-

stalling in een gebouw of op straat. Het aantal 

plekken baseren we op de typen woningen 

en het Masterplan. Zie onderstaande tabel. 

Scooters stallen we niet binnen, vanwege brand-

gevaar. Elektrische scooters en scootmobielen 

kunnen wel binnen.

• Huidige bewoner Bogaard stadscentrum  

stalt de fiets in of bij een gebouw.

• Bezoeker van bewoner stalt de fiets in of bij 

een woongebouw, soms  op eigen terrein. 

• Bezoeker Bogaard stadscentrum parkeert 

bij openbare fiets- en scooter parkeerplekken 

zoals Bicyclette (gratis bewaakte stalling) of de 

fietsenrek rondom het stadscentrum.
 
 
Parkeernorm fiets

Gebruiksoppervlakte 
woning (m2)

Aantal plekken in  
fietsrek per woning

Tot 50 2 (minimum 2 plekken)

50 tot 75 2

75 tot 100 3

100 en groter 4

Wie is er voor verantwoordelijk? 
 Ontwikkelaar   
 Gemeente   
 Q-Park   
 Gebouweigenaar

Grootste veranderingen tussen 2022 en 2029?

Autorijders
• Nieuwe bewoner Bogaard stadscentrum 

parkeert de auto in een parkeer garage. Aantal 

plekken baseren we op de type woningen. In 

het masterplan staat de gebieds parkeernorm. 

Een ontwikkelaar hoeft minder parkeerplekken 

te maken als er deelauto’s en/of deelscooters of 

deelfietsen worden aangeboden. 

• Huidige bewoner Bogaard stadscentrum 

parkeert in een openbare parkeergarage  

(met een abonnement) of op straat met een 

parkeervergunning. 

• Bezoeker van bewoner of Bogaard  
stadscentrum parkeert in een openbare  

parkeergarage. 
 
 
 
 
 
Parkeernorm auto

Woning-
categorieën

Oppervlakte 
woning

Centrumnorm 
exclusief bezoek 
(0,2 pp/woning)

Etage, koop > 120 m2 1,2

Etage, koop 80-120 m2 1,1

Etage, koop 50-80 m2 1,1

Etage, koop <50 m2 0,6

Etage, huur > 120 m2 1,1

Etage, huur 80-120 m2 0,9

Etage, huur 50-80 m2 0,6

Etage, huur <50 m2 0,4

Leveranciers
• Laden en lossen op de weg is nergens mogelijk. 

Bij alle winkels in het stadscentrum zullen nu 

en straks leveranciers in een gebouw goederen 

afleveren en ophalen.

Gehandicapten
• Nieuwe bewoner Bogaard stadscentrum  

parkeert de auto in een parkeergarage. Verder 

komt er gemiddeld per 10 woningen 1 scoot-

mobielplek in het gebouw.

• Huidige bewoner Bogaard stadscentrum 

Parkeert de auto op straat als je:

1. Niet meer dan 100 meter kunt lopen

2. Er binnen 100 meter van je woning een 

openbare parkeerplek is.

• Meer weten over gehandicaptenparkeerplaat-

sen? Kijk op https://www.rijswijk.nl/inwoners/

product/parkeren-met-een-gehandicapten-

parkeerkaart 

• Bezoeker van bewoner of Bogaard stads-
centrum parkeert in een parkeergarage of op 

straat. In het laatste geval op door de gemeente 

aangewezen algemene gehandicapten parkeer-

plaatsen. 

P1

P8

P7

P4

P5

Prinses Beatrixlaan

  Steenvoorde laan
Prinses Beatrixlaan P2

P3

Generaal Spoorlaan

Sir Winston

Churchillaan

Dit zijn uitgangspunten voor parkeren, er kunnen uitzonderingen zijn.

Plattegrond parkeergarages

• Parkeergarage P2 en P3 verdwijnen. Er komen nieuwe parkeergarages, de plek is nog 

niet bekend.

• Er komen extra parkeervoorzieningen bij appartementencomplexen. 

• Drukste moment van de week verandert. Van piektijden op donderdagavond en zater-

dag én tussen 9-18u (vanwege winkelen) naar meer constante drukte in de week en 

avondspits.

 

Meer informatie? Kijk op https://www.rijswijk.nl/projecten/bogaardenomgeving  

of stuur een bericht naar bogaard@rijswijk.nl.
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