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Ter
Introductie
(Mentimeter)

● Uw achtergrond

● Het verminderen van parkeerplaatsen op straat… Goed idee?

● Onze steden autoluw… Goed idee?

● Moeten er nog steeds publieke parkeergarages worden gebouwd?
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Optimaal gebruik maken van bestaande ruimte

Offices Residential
Daily car park usage pattern Daily car park usage pattern

In 2015 ParkBee gestart omdat we zagen dat er veel onbenutte ‘off-street’ 
parkeercapaciteit is. Straten staan vol, parkeren als een van de grootste
mobiliteitsuitdagingen in vele (grote) gemeenten. Maar veel parkeergarages
hebben nog een grote onderbezetting. 

• Vastgoed structurele overcapaciteit
• Publieke parkeergarages gebouwd voor

piek capaciteit
• Veranderende mobiliteit
• Beperkte data, en technologische

oplossingen
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Wij zijn

Front end partners

Met slimme tech stimuleren wij het 
gebruik van onbenutte parkeerplekken
• Betaalbaar en bereikbaar voor de parkeerder
• Additionele inkomsten voor de eigenaar 
• Minder zoektijd en auto’s op straat

Garage-eigenaren



In 7 jaar tijd.. Een uitgebreid netwerk van locaties (500+)

Offices Residential
Daily car park usage pattern Daily car park usage pattern

Amsterdam
> 100

Rotterdam
> 20

Breda
3

Amersfoort 
3



Hoe maken we optimaal
gebruik van dit netwerk, 
voor de stad

• Actief verminderen van geparkeerde auto’s 
op straat en parkeernorm (vb Zuid-oost)

• Aanbieden van deelmobiliteit
• Aanbieden van Elektrisch laden 

(buurtbewoners, bezoekers, parkeerders)
• Stimuleren van parkeren in gebieden met 

lage CO2 uitstoot..
• Alternatieve diensten (PostNL)

Presentation name



Gemeente Amsterdam: “10.000 
parkeerplaatsen verwijderd in de 
stad in 2025.”
— Het Parool, 2019

Brussel: “Remove 65.000 on street 
parking spots.”
— Brussels times, 2019

“Parijs autoluw: 14km2, champs elysee
van verkeersplein naar groot park.”
— Insider, 2021

Presentation name 7



Case 1: Gemeente Rotterdam -
Stallingsgarages

• 3 stallingsgarages van de Gemeente Rotterdam 
(sociale huurcomplex)

• Met ParkBee opengesteld voor extern publiek
• Ter stimulering van de bereikbaarheid voor de 

lokale middenstand
• Sinds 2016
• Specifieke tijden en tarieven
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Moeten dergelijke locaties meer worden benut?
(Publieke) Ruimte die anders (overdag) leegstaat 



Case 2: Buurtinitiatief
Weesperzijde - Amsterdam
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Voor veel bewoners is een parkeerplek voor de deur 
een ‘recht’ is dat terecht? 
Wie moet een meer leidende rol nemen in het 
stimuleren van meer autoluwe steden?

• Een collectief van buurtbewoners: effect van een 
autoluwe buurt

• 1 maand, geen auto’s in de straat
• In de vrijgekomen ruimte verschijnen bloembakken, 

picknicktafels en fietsenrekken
• 50 auto’s van buurtbewoners parkeren in nabijgelegen 

ParkBee garages van hotel en kantoren
• I.s.m. CTO office van Gemeente Amsterdam
• Project na 3 weken gestopt 



Case 3: De Werf Amsterdam

Presentation name

Wat verwachten we van deelmobilieit, gaat het ‘eigen 
mobilteit, waaronder de auto (deels) vervangen?
Is er voldoende vraag, en moet gebruik verder worden 
gestimuleerd?

• I.s.m. Hely en Bouwinvest (eigenaar) meerdere ParkBee locaties 
beschikbaar gemaakt voor deelmobiliteit

• Deelfietsen, deelauto, -bakfietsen
• Grootste gebruik door bewoners



Vanuit uw
perspectief

● Wie moet het initiatief nemen om het gebruik van parkeergarages te 
stimuleren

● Wat is er nodig om garageparkeren meer toegankelijk te maken

● Wat is er nodig om steden bereikbaar en toegankelijk te maken?
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• Duurzaam vervoer en mobiliteit
• Duurzame infrastructuur
• Ruimtelijke ontwikkeling
• Data-gestuurd (parkeer)beleid
• De gebruiker centraal

Landelijk
Actieprogramma
Parkeren & verblijven


