
Als Director Concept bij Rockfield kijkt Moreno Monsanto graag naar 

oplossingen voor problemen die efficiënt gebruik van ruimte beperken. 

Monsanto: “We zijn een verticaal geïntegreerde vastgoedorganisatie, 

voornamelijk voor young professionals en studenten. We maken ons hard 

voor duurzame en fijne leef- en werkomgevingen in Nederland. Rockfield 

is expert op het gebied van co-living, studentenhuisvesting en middeldure 

huur in stedelijke omgevingen. Vooral bij onze jongere doelgroep merken 

we dat deelconcepten van steeds grotere invloed zijn op bijvoorbeeld 

autobezit en daarmee ook op parkeergedrag.” 

Opkomst van deelconcepten in mobiliteit

Sarah Rijken, Head of Business Development bij ParkBee: “Flexibele 

parkeerplekken zijn onze core business. ParkBee maakt als tech platform 

onderbenutte parkeercapaciteit toegankelijk voor publiek. We zien 

bijvoorbeeld dat parkeerplekken die gekoppeld zijn aan appartementen 

onderbenut zijn wanneer mensen naar kantoor gaan. Verder valt ons 

op dat wanneer je kijkt naar de trends op het gebied van mobiliteit 

er een toenemende vraag is naar deelconcepten: zoals de deelauto en 

deelscooters in steden. Bij de jongere generatie zie je dat het autobezit 

afneemt en dat daarmee ook de vraag naar flexibele parkeerconcepten 

toeneemt.” 

Ouderwetse parkeernormen

Monsanto: “Een groot probleem op het gebied van leegstand in 

parkeergarages zijn de parkeernormen die vastgoedeigenaren moeten 

realiseren. Die ouderwetse norm is niet meer opportuun. Dat is wel een 

hot topic op dit moment. Wij geloven dat je geen onnodige ruimte met 

vaste bestemmingen moet creëren in gebouwen als er -vooral in steden- 

juist gebrek is aan ruimte. Want bijvoorbeeld lege parkeerplekken zijn 

niet duurzaam. Gelukkig gaan gemeenten ondertussen wel mee in die 

gedachte dat alternatieven voor mobiliteit wellicht de oplossing zijn 

om de parkeernorm omlaag te halen. Een lagere parkeernorm komt 

uiteindelijk ook de betaalbaarheid van woningen ten goede. Koppelen van 

woningen aan parkeerplekken is dus niet meer van deze tijd en levert een 

te hoge parkeernorm op. Het is eenvoudig om met data te analyseren hoe 

je de parkeerplekken het beste kan opereren. Deze kun je dan -flexibel- 

inzetten en delen met de bewoners van het pand, hun bezoekers en met 

derden.”

Rijken: “Door data weten we aan de voorkant welke doelgroepen weinig 

gebruik maken van bepaalde parkeerplekken op specifieke locaties. 

Hiermee spelen we in op de behoefte en geven we toegang aan derden 

die op die locatie willen parkeren. Dat levert weer ruimte op in steden 

doordat er minder parkeerplekken op straat nodig zijn.” 

Piek- en daluren parkeerplekken

Rijken: “Elk pand heeft piek-en een daluren, parkeergarages onder 

woningen zijn overdag leeg en de parkeergarages bij kantoren zijn

‘s avonds leeg. Daarin slaan wij een brug en tegelijkertijd creëren we 

additionele inkomsten voor de vastgoedeigenaar.” Monsanto: “In de basis 

zijn we residentieel ondernemer, maar we hadden moeite met onze lege 

parkeerplekken. Daarom hebben we contact gezocht met ParkBee. 

Parkeren is niet onze core business. Voor onze lege parkeerplekken 

zochten we een partner die vanuit hun techfilosofie dicht bij onze 

doelgroep staat en tegelijkertijd rendement kan garanderen op onze 

parkeerplekken. Die aansluiting met de techwereld is essentieel voor onze 

doelgroep.”  

Digitaliseren parkeerflow

Rijken: “Alles gebeurt op je telefoon en met ParkBee digitaliseren we de 

hele parkeerflow. Met een smartphone kun je in- en uitrijden. Daarnaast 

helpen wij vastgoedeigenaren aan de hand van data de bezetting verder te 

optimaliseren. Rockfield en ParkBee hebben veel raakvlakken, maar wij 

focussen op de ruimte op -1 en -2, onder de gebouwen waar Rockfield 

zich focust op de bovengrondse ruimte.” 

Moreno Monsanto Director Concepts bij Rockfield en 

Sarah Rijken Head of Business Development bij ParkBee 

spreken elkaar over ouderwetse parkeernormen die zorgen 

voor leegstand in parkeergarages en over de oplossing die 

zij door hun samenwerking op locaties van Rockfield 

gerealiseerd hebben. 
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Stop met koppelen van
parkeerplaatSen aan
woningen en laat data en 
tech het werk doen
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‘ EEn lagErE parkEErnorm komt 
 uitEindElijk ook dE bEtaalbaarhEid 
 van  woningEn tEn goEdE’
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Woongebouw Fibonacci, amsterdam Oost. Locatie in 
ontwikkeling waar Rockfield en ParkBee samen flexibele 
parkeeroplossingen gaan aanbieden.

‘ kijk mEt data waar dE parkEErbEhoEftE ligt 
En stop mEt hEt koppElEn van woningEn aan 
dE parkEErbEhoEftE’

digitale parkeerflow

‘ EEn parkEEroplossing is van grotE waardE 
voor ons totalE woonproduct’


