CASE
STUDY
Mobility as a Service: Hoe
realiseer je een succesvolle
mobility hub?
Een case study over toekomstbestendige mobiliteitsoplossingen aan de hand van Hely Hub ‘De Werf’ in
Amsterdam.
De openbare ruimte en het verkeer in grote steden in
Nederland staat onder druk. Niet gek, als je bedenkt dat de
meerderheid van de Nederlanders in een stad woont en dit
aantal nog steeds groeit. Er is vraag naar meer woningen.
Naar gebieden die leefbaar, groen en gezond zijn. Waar
ruimte is om te wonen, werken, winkelen, reizen én recreëren.
Tegelijkertijd moeten die plekken aangesloten worden op de
bestaande infrastructuur en bijdragen aan het doel om de
CO2-uitstoot met 50% terug te dringen voor 2030. Steden
staan voor enorme verdichtingsopgaven in combinatie met
grote infrastructurele vraagstukken. Dat vraagt om nieuwe
mobiliteitsoplossingen die de druk op de bestaande infrastructuur, de ruimte in steden en het milieu verminderen.
Het realiseren van duurzame mobiliteitshubs op strategische
locaties, zoals bij woonprojecten, is één van die
oplossingen. Niet voor niets tekenden zeven steden in
Nederland de City Deal ‘Elektrische Deelmobiliteit in
Stedelijke Gebiedsontwikkeling’, een driejarig programma,
waarbij overheid, provincies, gemeenten en private partijen
samen ervaring opdoen met het realiseren van innovatieve
woningbouwprojecten met daarbij een grote rol voor
elektrische deelauto’s.
Deze case study biedt partijen in de vastgoedmarkt handvatten bij het realiseren van aantrekkelijke mobiliteitshubs.
Welke potentie bieden hubs voor de waarde en aantrekkelijkheid van het vastgoed? Aan welke voorwaarden moet een
hub voldoen zodat deze ook daadwerkelijk wordt gebruikt? En
waar moeten vastgoedpartijen rekening mee houden bij de
implementatie ervan?
Institutionele vastgoedinvesteerder Bouwinvest, deelvervoeraanbieder Hely en digital car park operator ParkBee
delen hun kennis op het gebied van mobiliteitsoplossingen
aan de hand van hun ervaring met het realiseren van een
aantrekkelijke mobiliteitshub bij appartementencomplex De
Werf op het voormalige NDSM-terrein in Amsterdam-Noord.
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Uitdagingen en oplossingen
Bijdragen aan de maatschappij

Duurzaamheid en het leveren van een maatschappelijke bijdrage
zijn belangrijke thema’s in de vastgoedmarkt. Steeds meer
vastgoedbeleggers en projectontwikkelaars hebben de ambitie
om met hun gebouwen bij te dragen aan het creëren van een
duurzame, leefbare en betaalbare omgeving. Zo ook op het
gebied van mobiliteit.
Met de aanhoudende urbanisatie en bijbehorende groei van
economische activiteiten neemt het aantal vervoersbewegingen
in de steden logischerwijs toe. De daarmee gepaard gaande
uitstoot zorgt voor luchtvervuiling en is schadelijk voor onze
gezondheid en het milieu. Door duurzame alternatieven aan te
bieden, zoals elektrisch (deel)vervoer, dragen vastgoedpartijen
bij aan de volksgezondheid en de verduurzaming van de
leefomgeving.
Een afname van het aantal auto’s zorgt niet alleen voor een
vermindering van invloed op gezondheid en milieu, maar ook
voor een ander straatbeeld. Als we op dit moment kijken naar
Amsterdam, zien we dat 11 procent van alle openbare ruimte
wordt gebruikt voor parkeerplekken (Agenda Autoluw, 2020).
Dat terwijl auto’s het grootste gedeelte van de tijd stilstaan
en meestal worden gebruikt voor relatief korte afstanden. Uit
onderzoek blijkt dat voor elke deelplek 11 reguliere parkeerplekken kunnen worden opgeheven (Goudappel Coffeng, 2019). Die
ruimte kan vervolgens veel beter benut worden, bijvoorbeeld voor
openbare groenvoorzieningen, wonen of recreatie.

Gebruiksgemak voor bewoners

Niet alleen vastgoedpartijen, maar ook inwoners van steden
krijgen steeds meer interesse in deelvervoer. Zij hebben minder
behoefte aan een eigen auto, als zij in plaats daarvan gebruik
kunnen maken van duurzame, comfortabele alternatieven, al
dan niet in combinatie met openbaar vervoer. Ze beschikken
daarbij graag over een breed palet aan vervoersmogelijkheden:
van e-bikes en scooters tot en met elektrische auto’s. Dat
levert hen gebruiksgemak en flexibiliteit op in relatie tot hun
mobiliteitsbehoefte.
Bovendien is het realiseren van ondergronds parkeren duur en
zorgen lage parkeernormen voor een tekort aan parkeerplaatsen.
Dit alles zet ook de betaalbaarheid van een eigen parkeerplek
onder druk. Vastgoedpartijen worden gedwongen om de
beschikbare ruimte zo goed mogelijk te benutten en het aanbieden van deelvervoer, naast actief parkeermanagement, draagt
daar rechtstreeks aan bij. Tevens kunnen bewoners die geen
eigen auto bezitten, er toch over beschikken wanneer dat nodig
is. Daarmee worden de woningen ook aantrekkelijker voor een
bredere doelgroep.

Een langjarig, stabiel rendement

Mobiliteitshubs dragen bij aan een duurzame, leefbare omgeving
en daarmee ook aan de waardevastheid van beleggingen van
lange termijn investeerders, zoals Bouwinvest. In fijne, groene
en gezonde gebieden willen mensen gewoonweg het liefst
wonen, werken en verblijven. Duurzaam vastgoed dat daaraan
bijdraagt biedt daarmee – zeker op de lange termijn – een stabiel
rendement.

Wat kenmerkt een
mobiliteitshub?
Een mobiliteitshub wordt gekenmerkt
door een fysieke locatie waar een
multimodaal aanbod aan duurzame
vervoersmiddelen wordt aangeboden.
Hubs zorgen ervoor dat reizigers
eenvoudig en flexibel kunnen reizen,
waarbij ze gebruik maken van
verschillende (schone) vervoersvormen
die passen bij hun specifieke doel.
Een mobiliteitshub ligt doorgaans
in een hoogwaardige en herkenbare
omgeving, waar het comfortabel en
veilig is. Een mobiliteitshub kent vele
doelen en vormen, maar voor een
mobiliteitshub bij woonprojecten geldt
dat het aanbod meestal wordt gezien
als aanvulling op of alternatief voor
privaat (auto)bezit.
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Succesfactoren voor een
aantrekkelijke hub bij
woonprojecten
Het realiseren van een mobiliteitshub bij woonprojecten gaat
gepaard met verschillende uitdagingen. Niet alle bestaande
initiatieven zijn succesvol. Waar gaat het mis? Waar moet
rekening mee worden gehouden en welke factoren maken de
mobiliteitshub een succes?

Succesfactor: gebied met
hoge parkeerdruk en/of lage
parkeernorm
1. Parkeernorm en parkeerbeleid

Een belangrijke factor voor het succes van een mobiliteitshub
is de parkeernorm voor het project en het parkeerbeleid in het
gebied waar de mobiliteitshub zich bevindt. Dit heeft namelijk
direct invloed op het autobezit in de omgeving en dus op het
gebruik van deelvervoer. Bewoners van een locatie waar de
parkeerplekken relatief goedkoop en vaak beschikbaar zijn
hebben minder behoefte aan deelvervoer dan bewoners van een
locatie waar parkeerplekken schaars en duur zijn. Die bewoners
bezitten meestal geen eigen auto en dan is een mobiliteitshub
met verschillende vervoersopties een welkome oplossing. Een
lage parkeernorm, en dus hoge parkeerdruk, staat rechtstreeks
in verband met de populariteit van een hub.
Nieuwbouwprojecten zijn daarom uitermate geschikt voor mobiliteitshubs. Dat komt omdat projectontwikkelaars in veel gevallen
moeten voldoen aan strenge parkeernormen vanuit de gemeente
als zij nieuwbouw ontwikkelen. Bij bestaande woningbouw, waar
deelmobiliteit op een later moment wordt toegevoegd, is het niet
altijd vanzelfsprekend een succes. Hier vereist het toevoegen
van deelmobiliteit een grotere inspanning en een langere adem.
Vaak wonen bewoners hier al langer en hebben een eigen
parkeerplaats of parkeervergunning. In andere gevallen zijn ze
niet bekend met de mogelijkheden, hebben ze niet het budget of
geen interesse in deelvervoer.

Succesfactor: de doelgroep
2. De juiste doelgroep

De leeftijd en levensfase van bewoners zijn van groot belang voor
het slagen van een mobiliteitshub. Studenten, starters, stellen
en stedelijk georiënteerde bewoners zijn op dit moment over
het algemeen degene die het meest gebruik maken van deelvervoer. Uit onderzoek van het CBS is gebleken dat met name in
stedelijke gebieden jongeren tussen 18 en 30 jaar geen behoefte
hebben aan een eigen auto: zij vinden dat de beperkingen van
het vervoermiddel, met name de kosten, zwaarder wegen dan de
vrijheid die het geeft. Deze doelgroep kiest vanzelfsprekend dus
vaker voor een alternatief zoals deelvervoer. Ook gezinnen en
ouderen zijn een goede doelgroep, mits de woonlocatie – ruim,
groen en geen parkeerplaats – daarbij aansluit.

Succesfactor: woonproject van
minimaal 100 woningen
3. Omvang van het woonproject

Om een mobiliteitshub bij een woonproject te laten slagen, is
het belangrijk dat het woonproject voldoende omvang heeft. Uit
voorgaande projecten is gebleken dat er minimaal 100 woningen
aanwezig moeten zijn om een hub waardevol te laten zijn, mits
het project de juiste doelgroep heeft. Gebieden waar de parkeernorm zeer laag ligt zijn een uitzondering hierop.
In sommige gevallen is het mogelijk om de omvang te vergroten.
Dat kan door een gesloten hub te veranderen in een open hub. In
een gesloten hub is het gebruik beperkt tot een bepaalde groep
gebruikers, zoals bewoners van een woonproject. In een open
hub profiteren ook omwonenden van de mobiliteitsdiensten. In
dat geval zijn er schaalvoordelen te creëren.
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Succesfactor: afgestemd aanbod
4. Aanbod afgestemd op de locatie en doelgroep

Het is belangrijk dat de aanwezige vervoersmiddelen aansluiten
bij de locatie en de beoogde gebruikers. Bewoners van woonprojecten waar relatief weinig voorzieningen in de buurt aanwezig
zijn en de aansluiting met het openbaar vervoer nog niet optimaal
is, hebben meer behoefte aan extra vervoersmogelijkheden dan
bewoners van plekken waar dat soort voorzieningen al volledig
ontsloten zijn.
Ook geldt dat de mobiliteitsbehoefte van jongeren anders is dan
van ouderen. Millennials maken over het algemeen vaker korte
ritten, terwijl gezinnen doorgaans langer op pad gaan. Bovendien
kent elke mobiliteitsbehoefte een ander doel en dus ook een
ander vervoersmiddel of type auto. Zorg daarom voor een divers
aanbod: van een elektrische bakfiets en een betaalbare kleine
auto, tot een ‘Multi Purpose Vehicle’ waar veel spullen of mensen
in passen.

Succesfactor: garantie op
beschikbaarheid
5. Zekerheid

Bewoners moeten een bepaalde mate van garantie hebben dat
het deelvervoer beschikbaar is als zij daar gebruik van willen
maken. Werken met een reserveringsmodel in een overzichtelijke
en gebruiksvriendelijke app is daar een belangrijk onderdeel
van. Door het gebruik vervolgens goed te monitoren en tijdig op
te schalen wanneer de behoefte toeneemt, kan bewoners die
zekerheid geboden worden.

Succesfactor: communiceer met
bewoners
6. Informeer bewoners

Bewoners zijn zich nog niet altijd bewust van de mogelijkheden
van deelvervoer, zij moeten de nieuwe vorm van mobiliteit nog
leren kennen. Daarom is het belangrijk dat ze op verschillende
momenten geïnformeerd worden over de voordelen van deelvervoer, de werking ervan en wijzigingen in het aanbod. Hiervoor
kan gebruik gemaakt worden van kanalen zoals de website, een
community app, social media en (nieuws)brieven.
Ook is het belangrijk dat bewoners positieve ervaringen met het
deelvervoer opdoen. Daarom kunnen vastgoedpartijen activiteiten organiseren om bewoners kennis te laten maken met de
(elektrische) fietsen, bakfietsen en auto’s. Zo wordt de interesse
voor het deelvervoer verhoogd en daarmee het succes van de
mobiliteitshub vergroot.

De Werf: een succesvolle
mobiliteitscase

Een mobiliteitshub die veel wordt gebruikt, is de hub bij appartementencomplex De Werf op het voormalige NDSM-terrein in
Amsterdam-Noord. Hier zorgde de locatie, het gebouwtype, de
bewonersgroep en een nauwe samenwerking tussen Bouwinvest,
Hely en ParkBee, voor de juiste omstandigheden voor de realisatie van een aantrekkelijke hub.

De Werf is een van de grootste nieuwbouwprojecten in de
hoofdstad van de laatste jaren. Het nieuwbouwproject bestaat
uit 7 woongebouwen met 543 vrije sector huurappartementen,
waarvan ca. 50% middenhuurwoningen, 403 studentenwoningen, 1.100 m2 commerciële ruimte en een inpandige parkeergarage. Bij de ontwikkeling van het woonproject werd een strenge
parkeernorm van 0,3 gehanteerd en binnen het plan werden dus
slechts 155 parkeerplaatsen gerealiseerd.
De combinatie van de toekomstige hoge bebouwingsdichtheid,
de krappe parkeernorm en stijgende parkeertarieven en vooral
de actuele ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit, brachten
vastgoedinvesteerder Bouwinvest ertoe om de exploitatie van de
parkeergarage niet traditioneel te benaderen. Zo werd er bij de
eerste verhuur, uit oogpunt van flexibiliteit in de toekomst, direct
gekozen voor zwerfplaatsen en werd car park operator ParkBee
gevraagd om een beperkt deel van de plaatsen voor bezoekers
te ontsluiten. De wens voor implementatie van deelvervoer was
al aanwezig, maar Bouwinvest was daarbij nog op zoek naar een
geschikte partner. Deze werd via Parkbee uiteindelijk gevonden in
Hely. Het feit dat Hely op dat moment over een werkend platform
met meerdere vervoersvormen beschikte, maar ook hun toekomstige mogelijkheden voor een koppeling van hun platform met
het openbaar vervoer via aandeelhouder NS, waren daarbij voor
Bouwinvest van doorslaggevend belang.

Mobiliteitsbehoefte bepalen

In eerste instantie is bepaald of De Werf voldoet aan alle
voorwaarden voor een aantrekkelijke hub. Gelukkig zijn de
omstandigheden bij appartementencomplex De Werf uitstekend:
het project heeft met 950 woningen en ruim 1.400 bewoners
voldoende omvang. De doelgroep bestaat voornamelijk uit
studenten, starters en young professionals die over het algemeen
geen auto hebben of verlangen en bovendien ligt De Werf op het
NDSM-terrein in Amsterdam-Noord, een gebied waar op termijn
een zeer lage parkeernorm geldt.
Daarna zijn de drie partijen samen om tafel gegaan om de exacte
mobiliteitsbehoefte voor appartementencomplex De Werf in
Amsterdam-Noord te bepalen. Waar ligt de vervoersbehoefte
precies? En hoe lopen de verkeersstromen? Hierbij is vooral
gekeken naar de locatie en bovenal de beoogde doelgroep van
het woonproject. Ook is gebruikgemaakt van de kennis die binnen
Hely en ParkBee aanwezig is over onder andere deelvervoer,
mobiliteitskaarten, openbaar vervoer en duurzame energie.
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Vanuit de behoeften van de bewoners en aansluitend bij de
omgeving, zijn ze tot de juiste mobiliteitsoplossing gekomen voor
dit woonproject.

Optimale oplossing

In Hely Hub De Werf is gekozen voor een volledig multimodaal
aanbod afgestemd op de doelgroep: twee grote elektrische
auto’s, twee benzine stadsauto’s, vier e-bikes en één elektrische
bakfiets. Sommige voertuigen zijn reserveerbaar via de Hely app,
andere voertuigen kunnen zonder reservering gebruikt worden
volgens het ‘Pick&Go’ systeem. De hub is exclusief toegankelijk
voor bewoners van De Werf en Student Experience NDSM.
Verder zijn zestien parkeerplekken gereserveerd voor bezoekers,
waarvan vijf plekken voor bezoekers van bewoners. Met ParkBee
kunnen bezoekers van bewoners, die anders een alternatief in
de buurt moeten zoeken, tegen gereduceerd tarief in de garage
parkeren. De overige elf plekken zijn beschikbaar voor bezoekers
van de omgeving, hiermee wordt de bezetting van de parkeergarage geoptimaliseerd.

advertenties op de hoogte gebracht van de mogelijkheden van
de mobiliteitshub. Ook is er bij de communicatie richting bewoners dankbaar gebruik gemaakt van het aanwezige narrowcasting
systeem en de dagelijkse aanwezige hospitality manager. Wat
is een mobiliteitshub precies, hoe werkt het eigenlijk en in welke
situaties kan het iets voor een bewoner betekenen? Het communiceren van de antwoorden op die vragen in combinatie met het
enthousiasme en de bereidheid van betrokken partners, heeft
ervoor gezorgd dat de mobiliteitshub een vliegende start heeft
kunnen maken.

Een vliegende start

Inmiddels is de mobiliteitshub sinds 2019 in bedrijf en maken
150 bewoners regelmatig gebruik van het deelvervoer. De verwachting is dat dit aantal alleen nog maar verder zal groeien. De
bewoners zijn met een gemiddelde beoordeling van 4.3 (van de
5) sterren zeer tevreden over het gebruik van het deelvervoer en
de stad is met behulp van deze mobiliteitshub een stuk groener,
gezonder én leefbaarder geworden.

Communicatie richting bewoners

Een speerpunt voor het doen slagen van Hely Hub De Werf was
de communicatiecampagne richting bewoners. Mede omdat
het gebouw bij oplevering van de hub al volledig was verhuurd.
De bewoners zijn met behulp van AdWords en social media

Maatwerk mobiliteitsoplossingen
Er bestaat geen ‘one size fits all’ mobiliteitshub. Elk project vraagt om een eigen specifieke mobiliteitsoplossing en iedere hub dient een
andere locatie, doelgroep en mobiliteitsbehoefte. Door in een vroeg stadium de samenwerking met de juiste partners op te zoeken, wordt
het succes van een mobiliteitshub vergoot.
Bouwinvest
Bouwinvest Real Estate Investors investeert
vermogen van voornamelijk pensioenfondsen en verzekeraars in vastgoed. Ze
beleggen voor de lange termijn en beheren
€12,9 miljard (HY 2020) in de diverse vastgoedsectoren. Het vermogensbeheer van
Bouwinvest draagt bij aan een duurzame,
leefbare, toegankelijke stedelijke omgeving
en het verbeteren van pensioenuitkeringen.
Zo creëren zij maatschappelijk én financieel
rendement. Kortom: Real value for life.

ParkBee
ParkBee helpt reizigers, vastgoedeigenaren
en de lokale overheid beter gebruik te laten
maken van stedelijke ruimte. Als een van de
eerste digital car park operators, halen ze
auto’s uit het straatbeeld door bestuurders
een beter alternatief te bieden. Met het
grote netwerk van aangesloten parkeergarages, integraties met parkeerapps en
slimme systemen leiden ze gebruikers naar
de beste locatie voor de beste prijs. Zo
verdwijnen auto’s van de straat, wordt het
bestaande beter benut en geven ze ruimte
terug aan de stad.

Hely
Hely is opgericht door PON & NS om mobiliteit te verduurzamen, de leefbaarheid in
steden te verbeteren en reizigers flexibiliteit
te bieden. In tegenstelling tot de meeste
deelvervoeraanbieders richt Hely zich niet
op één specifiek vervoermiddel, maar wil
het de gebruiker gemakkelijk maken door
alle soorten deelvervoer aan te bieden
via één app. Zoals e-bikes, deelauto’s en
elektrische bakfietsen. Het doel is om het
gebruik van duurzaam deelvervoer net zo
gemakkelijk en toegankelijk te maken als
het gebruik van een eigen fiets of auto.
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Floris Hack
f.hack@bouwinvest.nl
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s.rijken@parkbee.com

Hely
Matthijs Boon
matthijs@hely.com

