Kwaliteitsimpuls

verdient zich terug

“Het leek alsof ik een modern museum inreed. Veel licht en prachtig ARCHITECTONISCH
vormgegeven. Goed overzicht en 525 ruime parkeerplekken. Toen ik uitstapte viel direct op
dat mijn VOETSTAPPEN van hooggehakte laarsjes bijna niet weerklonken.” Ilja Werkhoven,
directeur NEVAP (Nederlands Vastgoedexploitatie Platform), spreekt lovend over de parkeergarage Lammermarkt in Leiden. De garage was het DECOR van het NEVAP-event ‘Innovatie
in parkeerexploitatie’ op 20 maart, in samenwerking met parkeeradviesbureau Spark.
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Emile Keyser, yield manager Schiphol Group,
laat zien dat yield management helpt (zie ook
Parkeer24, nummer 1 2018). Schiphol benut
haar parkeervoorzieningen steeds beter. Met
als resultaat winstoptimalisatie maar belangrijker: een efficiënte afstemming van parkeervraag en -aanbod. En een optimale verdeling
over de beschikbare voorzieningen zodat ook
voor lastminutebezoekers parkeerplaatsen beschikbaar blijven.
Innovatieve opkomende startups laten zien hoe
PARKEREN EN VASTGOED

zij nieuwe business cases maken door het efficiënt gebruik van bestaande parkeerplaatsen.
Zoals het parkeren op particuliere parkeerterreinen of -garages waarmee via apps efficiënt
invulling wordt gegeven aan mogelijkheden
voor (tijdelijk) dubbelgebruik. Een andere manier om het bestaande parkeerareaal efficiënt
te benutten, is het mogelijk maken van voordelige energieleveranties door energie tijdens
laag tarief op te slaan in de accu’s van geparkeerde elektrische auto’s en de stroom tijdens
piektarief weer te verkopen.
DATA IS KWALITEIT
In al deze ontwikkelingen hebben parkeerdata
een doorslaggevende rol. Transactiedata worden al jaren verzameld, maar nauwelijks benut.
Monit laat aan de hand van haar Parkeermonitor zien wat mogelijk is. Het bedrijf verzamelt
van meerdere gemeenten de parkeerdata en
verwerkt deze tot bruikbare informatie op basis waarvan het parkeerareaal effectief en efficiënt kan worden beheerd. Ook het inzetten
van yield management of loyaltyprogramma’s
gekoppeld aan parkeren, komen daarmee binnen bereik.
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