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Er ligt geld te wachten
ParkBee koppelt 20 parkeer-apps, 

waaronder Parkmobile en Yellowbrick, 
aan de onbenutte parkeercapaciteit van 
eigenaren van parkeervoorzieningen. ‘En 
ik verwacht dat we meer diensten aan ons 
netwerk gaan koppelen. Van laadpalen, 
mobiliteitsdiensten tot aan delivery lockers. 
De traffic die we dan genereren, zorgt voor 
een nog grotere omzet voor de eigenaren.’

Niks geen druppel-tags en pasjes-gedoe 
voor enkel abonnementhouders. ‘Met 
onze innovatie reserveren consumenten 
op honderden A-locaties een parkeerplek 
in de binnenstad met hun mobiel. Als ons 
netwerk straks sluitend is, dan kun je een 

theater bezoeken en parkeren op maximaal 
200 meter afstand. Dan heb ik het niet 
alleen over Nederland, maar over alle steden 
in Europa.’

Dat kan een parkeerlocatie van een 
hotel zijn. Van een particuliere eigenaar, 
ondergronds, aan de gracht. Gekoppeld 
aan een kantoorlocatie of zelfs een 
Q-Park. ‘Laat duidelijk zijn, wij willen de 
parkeergelegenheid niet overnemen. Wij 
voegen een nieuw verdienmodel toe aan een 
bestaande parkeerlocatie.’

Hij lacht. ‘We hebben recentelijk een 
tennisclub geholpen met de exploitatie 
door hun parkeerplaatsen, dicht bij 
zee, op te nemen in ons netwerk. Een 

parkeervoorziening van een sportclub 
is berekend op één enkel piekmoment 
in de week. En op de overige momenten 
staan de parkeerplaatsen vaak leeg. Onze 
samenwerking levert de club duizenden 
euro’s per jaar extra op. Dit voorbeeld is 
exemplarisch voor heel veel vastgoed. 
Daar ligt dus geld te wachten op de 
vastgoedeigenaren.’

Groene stad
ParkBee levert vastgoedeigenaren 

niet alleen meer rendement op, maar 
maakt steden vooral ook groener, zo 
luidt de ambitie. Door ondergrondse 
parkeerplaatsen beter te benutten worden 

Geld verdienen 
met de minst 
Gewaardeerde 
vastGoed-asset

Wanneer Rutger Schuur begint 
te praten over ParkBee waant een 
toehoorder zich voor eventjes in Silicon 
Valley. Waarom heeft nooit eerder 
iemand dit bedacht, is direct de vraag die 
opdoemt? Een platform dat onbenutte 
parkeerplaatsen van kantoorgebouwen, 
appartementencomplexen, hotels en andere 
vastgoedlocaties toegankelijk maakt voor 
het grote publiek, dat klinkt als disruptief. 
‘En dat is het ook’, zegt de chief investment 
officer. ‘We leveren een grote bijdrage aan 
de autoproblematiek in steden, bieden 
consumenten gemak en vastgoedeigenaren 
extra inkomsten op de minst gewaarde 
vastgoed-asset: de parkeergarage.’

Met het volwassen worden van PropTech durft 
de traditionele vastgoedsector te innoveren. 
Rutger Schuur, Chief Investment Officer van tech 
parkeerplatform ParkBee, snapt wel waarom. ‘Met 
ParkBee realiseren we tot wel tienduizend euro 
extra inkomsten per parkeerplek. Gevonden geld 
dankzij onze technologie.’
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RutgeR SchuuR 

hoe ziet volgens u het kantoor 

van de toekomst eruit? 

Flexibiliteit, duurzaamheid 

en hybride werken worden 

belangrijker dan ooit. 

Kantoren worden meer 

ontmoetingsplekken, waar 

mensen naartoe verleid moeten 

worden. technologie en het 

gebruik van data zijn key om 

het gebruik te spreiden over 

de week 

Welke technologieën en 

innovaties gaan in kantoren het 

verschil maken? 

Zoals ParkBee dat al voor 

parkeergarages doet, zal je dat 

voor diverse onderdelen van 

het kantoor gaan zien

hoe oud ben je: 

47 

Waar groeide je op: 

in Scherpenzeel 

In welke stad/dorp ligt je hart: 

Amsterdam 

Ben je geworden wat je wilde 

worden: 

Nee, helaas geen piloot 

geworden 

Ben je geworden wie je wilde 

worden: 

Dat gaat de goede kant op 

Waar ben je graag als je even 

tijd voor jezelf nodig hebt: 

In de bergen 

Binnen- of buitenmens: 

Buiten 

Introvert of extravert: 

extravert 

Sporter of studiebol: 

Ik zou graag bij beiden ja 

zeggen 

Socialist of kapitalist: 

Keuze van extremen, ik zoek 

graag meer de nuance 

Risico’s mijden of nemen: 

Nemen 

Luisteren of spreken: 

Luisteren 

Werken of vrij zijn: 

Loopt door elkaar heen 

Fietsen of auto: 

elektrische auto 

thuis koken of buiten de deur 

eten: 

thuis koken 

topserie Netflix: 

the last dance 

ultieme ontspanning: 

Buiten vuurtje stoken 

Beste zakelijk advies: 

Vertrouw op je intuïtie 

Waaruit bestaat een perfecte 

dag voor jou: 

Vroeg op en laat naar bed 

Als je morgen zou kunnen 

wakker worden met een goede 

eigenschap of talent erbij, wat 

zou dat zijn: 

Beter geheugen 

Wat maakt de stad slim: 

Door optimaal gebruik te 

maken van de publieke 

ruimte

parkeerplaatsen bovengronds meer en 
meer overbodig. Dat klinkt lumineus én 
is realistisch tegelijkertijd, vertelt Rutger 
Schuur. ‘Slimme technologie zorgt ervoor 
dat klanten op parkeerlocaties van kantoren 
en hotels kunnen parkeren. Plekken die op 
heel veel momenten in de week leeg blijven. 
Daar is zowel economische als duurzame 
winst te behalen.’

De maatschappelijke kant maakt zijn 
commerciële job leuk. Niet voor niets 
is hij de voorzitter van de Dutch Green 
Building Council. ‘Steden verdubbelen 
qua inwoneraantallen de aankomende 
dertig jaar. Hoe houd je een stad leefbaar 
en gezond? Dat zijn grote kwesties waar 
ik graag een bijdrage aan lever. Mijn 
droom is dat alle parkeerplekken op straat 
kunnen worden vervangen door parkjes 
en groenstroken. Waar mensen kunnen 
recreëren en kinderen kunnen spelen.’     

Groeiscenario
ParkBee is bovendien hard op weg 

om een andere ambitie van de cio waar 
te maken. De Nederlandse tech scale-up 
veranderde zeven jaar geleden het speelveld 
van niet-rendabel beton met witte lijnen en 
zag haar omzet ieder jaar explosief groeien. 
De jongste kapitaalinjectie van 30 miljoen 
euro (maart 2022) bevestigt het vertrouwen 
van financiers in het platform. 

‘In Engeland zijn we in een aantal grote 
steden stevig thuis en in Amsterdam 
hebben we meer dan 100 parkeerlocaties 
waar we zaken mogen doen voor de 
eigenaren. Nu is het tijd voor de uitrol in 
Europa. Onze strategie is om in steden vanaf 
100.000 inwoners, waar betaald parkeren 
de norm is, onze dienstverlening verder uit 
te rollen. We starten met België, Duitsland, 
Frankrijk en Ierland. Land voor land.’

Een aantal criteria bepalen de mate 
van snelheid die ParkBee kan maken in 
de geplande uitrol. Digitaal betalen is een 
belangrijke variabele, legt hij uit. ‘Daar 
waar Engeland zo’n vijf jaar voorloopt op 
Nederland, zie je in Duitsland nog veel 
mensen contant betalen. Dat bepaalt 
voor een deel de volgorde binnen onze 
strategie. De verdichting in steden of juist 
de regelgeving van de stadsbesturen zijn 
andere afhankelijkheden die we analyseren. 
Parijs, Brussel, Stockholm en Barcelona 
hebben bijvoorbeeld het ambitieuze plan 
om meer groen in de stad te creëren en 
verwijderen daarvoor parkeerplekken. Dat 

is trouwens een enorme kans voor ParkBee. 
Ons platform past precies binnen die 
filosofie.’  

Lage prioriteit voor 
vastgoedeigenaren
Parkeergarages en vastgoedeigenaren. 

Die twee waren lange tijd geen goede 
vrienden. De parkeergarage als kostenpost 
en noodzakelijk kwaad, zo omschrijft 
Rutger Schuur met een grote glimlach het 
domein van ParkBee. Althans, zo klonk het 
inmiddels ingehaalde misverstand. ‘Een 
parkeergarage is lange tijd een sluitstuk in 
de begroting geweest. Het werd gezien als 
een betonkolos onder de grond en had een 
lage prioriteit om echt kritisch naar te kijken 
en mee te nemen in verbeteringen van de 
vastgoedpropositie. Het hoefde allemaal niet 
zo. Er wordt genoeg verdiend, dus waarom 
zou je?’ 

Het leidt in Nederlandse steden, en in 
die van alle andere landen in Europa, tot 
eigenaardig en inefficiënt parkeervastgoed. 
De Gustav Mahlerlaan, in het hartje van 
de Zuidas, spreekt misschien nog wel 
het meest tot de verbeelding, zegt hij. ‘De 
duurste parkeergarage van Nederland 
aan de ene zijde van de straat. Daar rijden 
de werknemers van de business-torens ’s 
ochtends hun auto’s in, om aan het einde 
van de werkdag de garage weer te verlaten. 
Aan de andere zijde een parkeergarage 
voor de bewoners van de woontorens. Zij 
rijden hun auto’s exact in een omgekeerd 
ritme in en uit de parkeergarage. Netto 
staan beide garages dus twaalf van de 
vierentwintig uur leeg en zou de straat met 
een betere afstemming in theorie met één 
parkeergarage minder af kunnen.’

Hij pakt zijn mobiele telefoon en laat 
een tweede voorbeeld zien waaruit blijkt 
dat de blik op parkeervastgoed nog lang 
niet is uitontwikkeld. Hij wijst op een 
foto: waar drie grote personenauto’s 
telkens met een lege plek ertussen vijf 
parkeerplaatsen bezetten. ‘Waar zou jij 
parkeren’, vraagt hij. ‘Nergens, toch. Want 
er past niemand tussen die grote auto’s 
in die veel te kleine vakken! Dus omdat 
er onvoldoende is nagedacht over het 
rendement in relatie tot de user-journey 
worden er vijf parkeerplaatsen gecreëerd, 
waar maar drie auto’s kunnen staan. Wat als 
de vastgoedeigenaar gekozen had voor vier 
parkeerplaatsen en gebruik zou maken van 
ParkBee?’

‘ We leveren 
vastgoed-
eigenaren 
extra 
inkomsten’


