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1. CONCEPT VRACHTWAGENPARKING NOORD V 

Deze conceptnota betreft een terrein van ± 3 ha gelegen in het noorden van het bedrijventerrein 
Noord V te Aalst. De gronden zijn in eigendom van de stad Aalst en zijn in erfpacht gegeven aan De 
Vlaamse Waterweg (DVW). Op de gronden zal een Regionaal OverslagCentrum (ROC) uitgebouwd 
worden. De stad Aalst wenst dit ROC te combineren met een vrachtwagenparking in functie van het 
bedrijventerrein en de omgeving. 
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2. INSCHATTING BESTAANDE PARKEERVRAAG  

Om beter zicht te krijgen op de vraag naar vrachtwagenparkeren op Dender Noord maken we een 
onderscheid tussen verschillende types parkeervragen. We maken daarbij enerzijds een 
onderscheid tussen vrachtwagens waarbij de oorsprong of bestemming op het bedrijventerrein is 
gelegen en vrachtwagens waarbij dat niet het geval is. Anderzijds bestaat er eveneens een 
onderscheid tussen lokale parkeervragen en bovenlokale parkeervragen. 

 

Elke parkeervraag kent zijn eigen specifieke problematiek en vraagt een eigen aanpak. 

▪ Parkeervraag van vrachtwagens in eigendom van de bedrijven van het bedrijventerrein. 
In het kader van de herinrichting van het bedrijventerrein werd een bevraging 
georganiseerd bij de bedrijven (responsgraad 37%). De meerderheid van de bedrijven 
geeft aan over ruimte te beschikken om vrachtwagens te parkeren op eigen terrein. Een 
beperkt aantal bedrijven beschikt echter over onvoldoende ruimte hiervoor. Deze 
problematiek kent een belangrijke ruimtelijke concentratie in de Hekkestraat. Het is 
aanbevolen om deze parkeervraag maximaal op te vangen op het eigen 
terrein van de bedrijven. Een collectieve vrachtwagenparking is een minder 
aantrekkelijk alternatief voor bedrijven door de kostprijs en afstand en zal enkel 
aangewend worden wanneer er op eigen terrein geen passende oplossing gevonden 
kan worden. 

▪ Parkeervraag van leveranciers op het bedrijventerrein. Een andere parkeervraag wordt 
gevormd door leveranciers op en rond het bedrijventerrein. In de praktijk moeten deze 
vrachtwagens regelmatig voor een beperkte periode een parkeerplaats vinden in 
functie van het overbruggen van wachttijden voor leveringen of in functie van het 
voldoen aan de rij- en rusttijden. Deze parkeervraag wordt traditioneel vaak op het 
publiek domein opgevangen. Op het bedrijventerrein is vandaag een lange 
langsparkeerzone in de Eendrachtstraat, de Victor Bocquéstraat en het Wijngaardveld 
evenwijdig met de Dender, die onder meer voor deze parkeervraag wordt gebruikt. Bij 
de herinrichting van het bedrijventerrein zal het niet langer mogelijk zijn om 
vrachtwagens te parkeren op het publiek domein. Een collectieve vrachtwagenparking 
kan hierbij een nuttig alternatief vormen.  
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▪ Parkeervraag van lokale chauffeurs die vrachtwagens meenemen naar huis. Een 
belangrijke problematiek bij vrachtwagenparkeren wordt gevormd door vrachtwagens 
die door chauffeurs in de buurt van hun woning worden geparkeerd in woonwijken en 
straten die daarvoor ongeschikt zijn. Het is daarbij moeilijk voor lokale besturen om 
consequent te handhaven wanneer er onvoldoende volwaardige alternatieven 
beschikbaar zijn om deze vrachtwagens wel op een geschikte locatie te parkeren. Een 
collectieve vrachtwagenparking kan een antwoord bieden op deze vraag op 
voorwaarde dat de afstand tot de woonwijken beperkt blijft. Een betalende 
vrachtwagenparking kan eveneens een struikelblok vormen. 

▪ Parkeervraag van (internationale) chauffeurs op doortocht. Langsheen het 
hoofdwegennet bestaat een belangrijke bovenlokale vraag voor parkeerfaciliteiten voor 
(internationaal) truckverkeer op grotere afstand. Gezien de reglementering aangaande 
rij- en rusttijden moeten vrachtwagenchauffeurs regelmatig voor langere periodes een 
parkeerplaats vinden. Wanneer deze parkeervraag op het publiek domein van een 
bedrijventerrein plaats vindt, dan wordt dit veelal beschouwd als een overlast- en 
onveiligheidsfactor. Deze parkeervraag kan dan ook enkel zinvol beantwoord worden 
op collectieve parkeervoorzieningen langsheen het hoofdwegennet. In het stedelijk 
gebied Aalst beschikt de bedrijventerreincluster Aalst Zuid over de beste strategische 
ligging aan een knooppunt van het hoofdwegennet om in een collectieve 
vrachtwagenparking gericht op internationaal transport te voorzien. Uit de SWOT-
analyse van het bedrijventerrein blijkt echter dat de graszone langsheen de Victor 
Bocquéstraat vandaag gebruikt wordt door overnachtende vrachtwagenchauffeurs die 
geen relatie hebben met het bedrijventerrein. Het is aangewezen om via de collectieve 
vrachtwagenparking eveneens op deze problematiek een antwoord te bieden, maar 
niet om de parking uit te bouwen tot een infrastructuur met aanzuigeffect voor 
vrachtverkeer vanop de E40. 

 

Type vrachtwagenparkeren Conclusie in functie van vrachtwagenparking NOORD V 
Eigen vrachtwagens Enkel voor bedrijven met onvoldoende eigen ruimte. 

Voorrang aan deze ruimtevraag. 
Leveranciers Tijdelijke ruimtevragers. Toenemende vraag na herinrichting 

verwacht. 
Chauffeurs uit buurt Geen prioriteit. Kan oplossing bieden voor specifieke gevallen 

o.m. in functie van handhaving. 
Chauffeurs in doortocht Niet wenselijk om aanzuigeffect te creëren.  
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3. AANSPREKEN VAN BESTAANDE VRAAG 

Om tot een goed werkende collectieve vrachtwagenparking te komen is het belangrijk om de 
bestaande vraag op een goede manier aan te spreken zonder daarbij nieuwe vraag te creëren door 
middel van een aanzuigeffect. Daarbij is het belangrijk om de vrachtwagenparking eerst in te zetten 
voor het bedrijventerrein en pas in tweede instantie vragen die niet aan het bedrijventerrein zijn 
gelinkt op het terrein op te vangen. Zowel de stad Aalst als de uitbater van de vrachtwagenparking 
hebben hierbij een rol te vervullen. 

▪ Vraag van de bedrijven prioritair opvangen 
 
De uitbater van de vrachtwagenparking dient te voorzien in een systeem waarbij de lokale vragen 
van bedrijven op het bedrijventerrein steeds met voorrang worden beantwoord. Daartoe moet een 
goed werkend toegangs- en beheerssysteem bijdragen (zie voorzieningen vrachtwagenparking). 

▪ Koppeling Regionaal OverslagCentrum (ROC) 
 
De vrachtwagenparking wordt gerealiseerd in combinatie met een ROC. Het overslagcentrum 
faciliteert watergebonden overslag voor derden en maakt voor een groter gebied watergebonden 
transport mogelijk. De vrachtwagenparking en het ROC kunnen elkaar versterken zowel inhoudelijk 
als in functie van rendabiliteit. Om een rendabel ROC te kunnen bekomen is de combinatie met 
andere activiteiten aangewezen. Het beschikbare terrein kan uitgebouwd worden tot een 
multimodale logistieke hub waarbij de watergebonden activiteiten van het ROC en de 
vrachtwagenparking worden gekoppeld aan stadsdistributie en andere logistieke activiteiten. 

▪ Handhaving 
 
Wanneer er geopteerd wordt voor een betalende parkeervoorziening, is het belangrijk dat het 
parkeerverbod voor vrachtwagens op het openbaar domein van het bedrijventerrein goed wordt 
gehandhaafd. Het is anders aannemelijk dat een belangrijk deel van de parkeervraag alsnog op het 
openbaar domein zal worden afgewenteld. 

▪ Bereikbaarheid van de parking voor bedrijven 
 
Een mogelijke beperking van de locatie van de vrachtwagenparking is de perifere ligging ten 
opzichte van het bedrijventerrein waardoor de parking voor heel wat bedrijven vrij ver is gelegen. 
Een goede bewegwijzering is daarom een minimale randvoorwaarde. Het probleem stelt zich vooral 
voor de bedrijven aan de overzijde van de Dender (Hekkestraat) die de parking enkel kunnen 
bereiken door het volledige bedrijventerrein via het viaduct van de R41 rond te rijden. Gezien uit de 
bevraging naar voren gekomen is dat de belangrijke concentratie aan vraag van bedrijven in de 
Hekkestraat is gesitueerd, is dit een belangrijke bekommernis. 

 

  



 

7 
 

Opportuniteit. Fiets- en voetgangersbrug als versterking van het concept ROC 

Uit de herinrichtingsnota (OMGEVING) komt zeer duidelijk de barrièrewerking van de Dender binnen het 
bedrijventerrein Dender Noord naar voren. De beide Denderoevers worden ingezet als bovenlokale 
verbinding voor voetgangers en fietsers, maar er is geen mogelijkheid om de verbinding te maken. In het 
noorden is de Wiezebrug de eerste oversteekplaats, in het zuiden het viaduct van de R41 of de Zwarte 
Hoekbrug. Het gaat om een afstand van 5 km waar geen kruisingen van de Dender mogelijk zijn. 

 

De ontwikkeling van een ROC met vrachtwagenparking op het perceel aan het Wijngaardveld biedt de 
mogelijkheid om een sterke maasverkleining voor het fiets- en voetgangersnetwerk door te voeren door 
hier een brug voor zacht verkeer te voorzien. Aan het overslagcentrum wordt het zacht verkeer bij 
voorkeur van de Denderoever omgeleid om conflicten met de activiteiten aan de waterweg te vermijden. 
Een actieve verbinding aan het ROC zou de vrachtwagenparking en mogelijk gekoppelde functies 
(distributie, etc.) een aanzienlijk meer centrale plaats in het bedrijventerrein geven. 
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4. INSCHATTING VRAAG EN RUIMTEBESLAG 

De grootte van vrachtwagenparkings varieert sterk. Afgesloten parkings bestaan op eerder kleine 
schaal (Genk: 26 plaatsen, Tessenderlo: 36 plaatsen) tot grootschalige parkings (Bilzen: 173 
plaatsen). Vrachtwagenparkings in Vlaanderen zijn vaak kleinschaliger dan in onze buurlanden. In 
h   G   s  h    g      h             h w g  p     gs g m       z ’  35 p    s      w    dit in 
een vergelijkbare regio in Nederland meer dan 200 plaatsen zijn (studie HoGent). Een vergelijkbare 
parking op de Industriezone Gullegem-Moorsele biedt plaats aan 31 vrachtwagens. 

In het kader van het voortraject voor de herinrichting van de bedrijventerreinen Dender Noord werd 
een bevraging georganiseerd bij de aanwezige bedrijven. Hierbij werd aangegeven dat een beperkt 
aantal bedrijven een tekort heeft aan private vrachtwagenparking, met een belangrijke concentratie 
in de Hekkestraat. Tevens bleek de behoefte aanwezig  aan ruimte om tijdelijk stationeren mogelijk 
te maken in functie van het overbruggen van leveringen en rij- en rusttijden, echter steeds in relatie 
tot het bedrijventerrein. Op basis hiervan wordt de behoefte ingeschat op 20 à 25 parkeerplaatsen. 

Voorgaande bevraging tijdens het voortraject betreft een situatie waarbij straatparkeren nog steeds 
een mogelijk was. Tijdens de herinrichting van het Wijngaardveld verdwijnt echter verder de 
mogelijkheid om te parkeren op het openbaar domein. Hierdoor worden potentieel heel wat 
parkeerplaatsen voor vrachtwagens geschrapt. Het is wenselijk om de parkeerbalans te behouden 
door via deze nieuw aan te leggen vrachtwagenparking voldoende ruimte te bieden om de 
bestaande en potentiële vraag op een gewenste wijze op te vangen. 

Observaties op basis v      h     ’s     w   s  g 10  p    2019 g        g                 
parkeerdruk op het openbaar domein. Op het bedrijventerrein worden 28 opleggers en in totaal 
een 40-tal vrachtvoertuigen geteld geparkeerd op het openbaar domein. Er is daarnaast ook een 
zekere parkeerdruk van personenwagens.  

 Noord II Noord III Noord IV en V Totaal 
Trekker en oplegger 2 3 5 10 
Trekker 1 0 9 10 
Oplegger 5 2 11 18 
Kleine vrachtwagen 0 1 11 12 
Personenwagens 34 72 51 157 

 

Daarom valt het te adviseren om ongeveer een 25 à 30 parkeerplaatsen te voorzien op de nieuwe 
parking.  
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Afhankelijk van de configuratie zal deze vrachtwagenparking 4000 – 5500 m² ruimte in beslag 
nemen. Enkel de parkeerplaatsen en beperkte circulatieruimte kan worden beperkt tot 4000 m² 
zoals blijkt uit onderstaand referentiebeeld van de vrachtwagenparking langsheen de E40 in 
Wetteren. 

 

 

 

  



 

10 
 

Wanneer ook het toegangsgedeelte en het gedeelte met vuilnisbakken, sanitair blok en zitgedeelte 
worden meegerekend dan is een terrein van ± 5000 m² noodzakelijk zoals blijkt uit het onderstaand 
referentiebeeld uit Gullegem. Dat is ongeveer 1/8de van het beschikbare terrein. 
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5. MINIMALE VOORZIENINGEN VRACHTWAGENPARKING 

Een goed werkende collectieve vrachtwagenparking kan een belangrijke meerwaarde betekenen 
in de verdere uitbouw van het bedrijventerrein Dender Noord. Om aan de juiste parkeervragen te 
kunnen voldoen moet de parking aan enkele minimale voorwaarden voldoen. Het is aan te bevelen 
deze criteria als bindende voorwaarden bij de selectiecriteria op te leggen. 

▪ Minimaal aantal parkeerplaatsen 
 

In functie van de doelstelling van de vrachtwagenparking als centrale voorziening voor het 
bedrijventerrein is het aangewezen om te streven naar een balans in de parkeermogelijkheden na 
de herinrichting. Daarom moet de vrachtwagenparking minimaal over 25 parkeerplaatsen 
beschikken. 

▪ Sanitaire voorzieningen en vuilnisvoorzieningen 
 

Gezien de doelstelling om vrachtwagenchauffeurs te ontvangen die de wachttijd voor levering of de 
verplichte rij- en rusttijden moeten overbruggen, is een beperkte sanitaire voorziening een minimale 
voorziening om overlast te vermijden. Hetzelfde geldt voor afval- en vuilnisvoorzieningen die 
minimaal aanwezig moeten zijn. 

▪ Toegang- en beheerssysteem 
 
De vrachtwagenparking dient afgesloten te zijn in functie van de mogelijkheid om de toegang 
gericht te beheren. De toegang moet evenwel 24/7 mogelijk zijn via een laagdrempelig 
toegangssysteem. Hierbij worden minstens volgende mogelijkheden voorzien: 

- Een langdurige vaste huur van een parkeerplaats. Dit kan in functie van een bedrijf 
op het bedrijventerrein dat (bijkomende) ruimte voor vrachtwagenparkeren zoekt op 
permanente of tijdelijke basis (prioritair) of in functie van een chauffeur uit de 
 mg    g     z        h w g   ’s    h s      g     p        (    -prioritair). 

- Een kortstondige bezetting van een parkeerplaats (met of zonder reservatie). Dit kan 
in functie van het overbruggen van de wachttijd voor levering of de rij- en rusttijden 
voor chauffeurs die leveren op het bedrijventerrein (prioritair) of voor andere 
vrachtwagenchauffeurs in functie van rij- en rusttijden (niet-prioritair). 

 

  



 

12 
 

Prijszetting collectieve vrachtwagenparking 

Aan het toegangs- en beheerssysteem kan eveneens een parkeertarief voor de vrachtwagens 
gekoppeld worden. Enkele referenties: 

De vrachtwagenparking op het bedrijventerrein in Gullegem-Moorsele is volledig gratis te gebruiken. Een 
douchebeurt kost er 1 euro. 

De grote truckparking 26bis in Heusden-Zolder (gericht op transitverkeer) kost 1,5 euro per parkeerbeurt 
en rekent daarnaast kosten voor enkele diensten zoals douches en wasserette. Door het aanbieden 
diensten kunnen dergelijke parkings algemene kosten recupereren. Deze diensten lijken hier op hun 
plaats in het kader van het transitverkeer langsheen een autosnelweg. Op een bedrijventerrein is dit veel 
minder aan de orde gezien de doelgroepen voor deze parking. 

 

De parkings van Bruno Service in Limburg hebben een gedifferentieerd tariefbeleid waarbij de 
eerste twee uren gratis zijn. Vanaf twee uur wordt er 3 euro gevraagd en vervolgens 1 euro extra 
per uur. Deze parkings richten zich op kortparkeren en willen langdurig parkeren verhinderen. 

 
▪ Laadpunten 

 
De vrachtwagenparking wordt toekomstbestendig uitgerust met laadpunten volgens de meest 
recente technologische kennis. Bij de gunningscriteria kan aangegeven worden welke infrastructuur 
(elektriciteit, CNG, waterstof) en hoeveel laadpunten (plus het vermogen indien elektrisch) voorzien 
worden. 
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6. BIJKOMENDE VOORWAARDEN 

Naast de minimale voorzieningen kunnen een reeks andere voorzieningen en ingrepen ertoe 
bijdragen of de vrachtwagenparking succesvol wordt. Er wordt voorgesteld om dit in de 
gunningscriteria te verwerken. 

▪ Een intelligent toegang- en beheerssysteem 
 
De uitbater biedt bij voorkeur een toegang- en beheerssysteem voor de vrachtwagenparking dat in 
staat is om de verschillende parkeervragen op een goede manier te onderscheiden waarbij 
bijvoorbeeld een gedifferentieerd tariefbeleid tussen vrachtwagenparkeren in functie van het 
bedrijventerrein en niet in functie van het bedrijventerrein mogelijk wordt. De manier waarop de 
toegang wordt beheerd wordt daarom als gunningscriterium voorgesteld. 

▪ Koppeling Regionaal OverslagCentrum 
 
De uitbater biedt zicht op hoe het ROC en de vrachtwagenparking elkaar kunnen versterken en hoe 
de aanleg van de vrachtwagenparking kadert binnen de ruimere ambitie van de stad Aalst om het 
terrein uit te bouwen tot een multimodale logistieke hub, onder andere in het kader van 
stadsdistributie. 

▪ Veiligheid en overlast 
 
De potentiële uitbater kan bijkomende maatregelen nemen om de veiligheid van de 
    h w g  p     g       h g   (  m     w    g, …)          s        m     . E   g    
onderhoud en beheer vormen daarbij een eerste stap. 

Volgende veiligheidsniveaus worden onderscheiden, waarbij het niveau 2 als minimaal kan worden 
beschouwd voor een parking van deze omvang. 

▪ Veiligheidsniveau 1: Algemene voorzieningen die veiligheid optrekken  

▪ Veiligheidsniveau 2: Terrein beter afgebakend  

▪ Veiligheidsniveau 3: Omheining en cameratoezicht vereist  

▪ Veiligheidsniveau 4: Permanent toezicht  

▪ Veiligheidsniveau 5: 24u per dag bemand  

 

▪ Duurzaamheid 
 
De potentiële uitbater houdt bij de aanleg van de vrachtwagenparking maximaal rekening met de 
ambities van het Klimaatplan van de stad Aalst. Mogelijke invalshoeken: waterhuishouding- en 
infiltratie, waterdoorlatende verhardingen, regenwaterrecuperatie, biodiversiteit, inheemse 
streekeigen beplanting, lokale energieproductie (PV-panelen), klimaatneutraliteit, ambities rond 
         s        … 
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7. MARKTRAADPLEGING 

▪ Plan van aanpak 
 

De potentiële uitbater geeft in het plan van aanpak zicht op 

- Gewenst aantal parkeerplaatsen 
- Geschat aantal geparkeerde vrachtwagens korte duur en lange duur 
- Geschat aantal voertuigenbewegingen per dag 
- Toegangs- en beheersysteem 
- Koppeling met ROC en multimodale logistieke hub 
- Voorzieningen (sanitair, vuilnis, etc.) 
- Maatregelen ter bevordering van veiligheid en vermijden overlast 
- Maatregelen in functie van duurzaamheid 

 

▪ Ruimtelijk concept 
 

De potentiële uitbater toont aan op welke manier de vrachtwagenparking in de beschikbare ruimte 
wordt ingepast. Dit gebeurt het best via een inrichtingsplan met aandacht voor de draaibewegingen 
van vrachtwagens. 

▪ Financieel plan 
 

De potentiële uitbater geeft een financieel plan met 

- Geraamde investeringskost voor parking 
- Geraamde investeringskost voor voorzieningen (sanitair, veiligheid etc.) 
- Geraamde jaarlijkse onderhoudskost 
- Inkomsten volgens geraamde aantal geparkeerde vrachtwagens en prijsmodel 


