
Peter van Kooten, projectontwikkelaar Ahold
Vastgoed BV: “Wij willen onze klanten een 
kwalitatief en kwantitatief goede parkeer-
voorziening bieden. Daarbij is het onze 
ambitie om de identiteit van de winkel ook 
zichtbaar te maken op het parkeerterrein.” 
De AH-identiteit staat of valt niet alleen met 
de blauwe kleur of het supermarktlogo bij 
de ingang, maar ook met de kwaliteit van 
het parkeerterrein. Bezoekers willen weten 
waar ze naartoe moeten (mooie en duidelijke
signing/routing), ze willen goed kunnen 
manoeuvreren en parkeren (voldoende 
brede parkeervakken), het parkeerterrein 
moet goed verlicht, schoon, heel en veilig 
zijn, en idealiter is er vanuit elke parkeer-
plek zicht op de entree van de winkel. Altijd 
en binnen afzienbare tijd een plek vinden 
is ook een belangrijke graadmeter. “Goede 
signing en reclame-uitingen kunnen bijdra-
gen aan het kwaliteitsgevoel dat klanten 
hebben bij AH. Op die manier zouden we de 
AH-identiteit ook naar het parkeerterrein wil-
len brengen, maar dit heeft niet de eerste
prioriteit. Die ligt nu bij de fi lialen waar een 

concreet parkeerknelpunt is of waar het 
terrein er wat minder mooi bij ligt.”

Onderzoek
Onlangs heeft de supermarktketen, die uit 
meer dan 800 winkels bestaat, samen met 
de Hanzehogeschool Groningen onder 200 
winkels een onderzoek gehouden over de 
kwaliteit van de AH-parkeerterreinen. 

Meer dan 90% van de respondenten was te-
vreden over de parkeervoorziening. Een van 
de verbeterpunten was de breedte van de 
parkeervakken. “Er wordt soms te krap ge-
parkeerd, dat willen we graag beter hebben.”
Ook loopt er op dit moment een onderzoek 
in samenwerking met de Erasmus Universi-
teit Rotterdam over het belang en de 

waarde van parkeren. “De investeringen 
in parkeren worden steeds groter door de 
schaarse grond en de noodzaak van gere-
guleerd parkeren. Wij zijn kritisch op de in-
vesteringen die we maken want uiteindelijk 
willen we een haalbare businesscase heb-
ben, ook voor de winkel. Met dit onderzoek 
willen we scherper weten hoe die relatie er 
precies uitziet.”

Geen gedoe voor de klant
Het liefst biedt Albert Heijn haar klanten 
gratis parkeren. Geen slagbomen, uitrij-
kaartjes of andere ‘obstakels’ voor de 
klant, en ook geen (ingewikkelde) beheers-
situatie voor de winkel. De praktijk is 

soms weerbarstig: bij veel fi lialen is een 
parkeerregime zoals betaald parkeren 
of een blauwe zone. Om oneigenlijk ge-
bruik van de AH-parkeerterreinen tegen te 
gaan, past AH haar strategie hierop aan. 

“Ons uitgangspunt is dat we het de klant zo 
prettig en makkelijk mogelijk maken. 
Een voorbeeld: in de garage onder 
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Boodschappen doen 
begint al op het parkeerterrein

De ambitie van Albert Heijn 
Albert Heijn zoekt samen met gemeenten en beleggers naar de optimale parkeer-
oplossing. Daar waar AH zelf eigenaar van de parkeervoorziening is, is de ambitie om 
de AH-identiteit van de winkel verder uit te laten stralen op het parkeerterrein: o.a. 
altijd plek, voldoende brede parkeervakken, goede signing/routing. 

Het parkeerterrein is de ‘welkomsthal’ en het visitekaartje van de winkel. Het is als 
het ware de eerste winkelervaring van de klant, en die moet goed zijn. In de visie
van Albert Heijn is het van groot belang dat de klant tijdens het boodschappen 
doen zo min mogelijk hinder ondervindt van zaken die niets met het winkelen zelf 
te maken hebben. Gratis parkeren is de basisgedachte, maar past in veel gevallen 
niet meer bij de ontwikkeling van gereguleerd parkeren. 



Dat laatste kan worden ondervangen door 
niet een technisch maar een functioneel  
programma van eisen op te stellen. Zo-
doende worden leveranciers beter in de 
gelegenheid gesteld zich te onderscheiden 
door een eigen ontwikkeling of innovatie
voor het voetlicht te brengen. Iets wat ook 
de marktwerking vergroot. Omdat opdracht-
gevers inmiddels hebben ondervonden dat 
het functioneel beschrijven van eisen niet 
geheel zonder risico’s is, wordt inschrijvers 
gevraagd een Statement of Complience 
(SoC) te ondertekenen. Met een dergelijke
verklaring geven inschrijvers aan dat het 
aangeboden product de gevraagde functio-
naliteit biedt. Deze aanpak heeft tot doel 
de opdrachtgever  zekerheid te bieden dat 
hij uiteindelijk krijgt wat hij wil. Maar het 

probleem kan zijn dat als er eenmaal gele-
verd is, het product of de dienst toch niet 
aan de eisen voldoet en herstel in dat sta-
dium heel moeilijk is. 
Om ‘reparatie’ achteraf of onnodige ver-
traging te voorkomen kan aan het inkoop-
traject een Proof of Concept worden toe-
gevoegd. De best scorende inschrijver
wordt dan gevraagd van de aangeboden
apparatuur een proefopstelling te maken
zodat opdrachtgever de gevraagde functio-
naliteit kan testen. Wanneer kleine onvol-
komenheden worden geregistreerd kan de
inschrijver deze mogelijk nog tijdig herstellen.
Tekortkomingen leiden tot puntenaftrek en
mogelijk tot uitsluiting van betreffende in-
schrijver. De inschrijver met de één na hoog-
ste score wordt dan uitgenodigd voor de

volgende test. Het integreren van een Proof 
of Concept in het inkooptraject maakt dat 
inschrijvers extra zullen nadenken bij het 
invullen van een Statement of Complience. 
Opdrachtgevers zijn zo in staat de aange-
boden innovatieve toepassingen vooraf op 
neutraal terrein op hun betrouwbaarheid te 
testen. De opdrachtgever wordt zo verzekerd
van een goed inkoopresultaat en een be-
trouwbare implementatie van de nieuwe 
apparatuur. Innovatie krijgt meer kans en 
de klant wordt niet onnodig lastig gevallen 
met eventuele kinderziekten.

Ook in de parkeermarkt vormt innovatie de basis van vooruitgang. Dit bleek tijdens
de Intertraffi c 2010 waar leveranciers hun nieuwste technische toepassingen
demonstreerden. Verschillende nieuwe toepassingen maken het mogelijk parkeer-
dienstverlening nog klantvriendelijker of effi ciënter te organiseren. De tijd tussen
demonstratie van de geëtaleerde toepassingen en daadwerkelijke introductie is 
helaas soms lang. De oorzaak hiervan is vaak niet zozeer gelegen in een gebrek 
aan geloof in de uiteindelijke meerwaarde van de toepassing. Angst voor kinder-
ziekten, gebrekkige kennis aan de zijde van de afnemer, maar ook vragen over 
de wijze waarop dergelijke zaken in een aanbestedingsprocedure gevraagd en 
gewaardeerd kunnen worden, zijn hier debet aan. 

AH-Valkenboslaan in Den Haag is onlangs 
betaald parkeren ingevoerd, in lijn met de 
omgeving. Langparkeerders worden hierdoor
geweerd. Voor klanten is het eerste uur 
gratis. Het rolpad naar boven is vanuit de 
hele garage goed te zien en winkelwagens 
zijn duidelijk opgesteld. De beheerder is snel
ter plaatse als er problemen zijn. Dat zijn
allemaal aspecten die het parkeren klant-
vriendelijk maken.” Het gereguleerd parkeren
in de Valkenboslaan lijkt bovendien een posi-
tieve invloed te hebben op de omzet van 
de winkel.

Samenwerking met gemeenten
AH heeft lang niet altijd alle grip op de kwali-
teit van de parkeervoorziening. “De parkeer-
voorzieningen zijn vaak eigendom van
gemeenten of beleggers. We zouden graag 

overal dezelfde parkeerkwaliteit willen rea-
liseren maar dat kan dus niet altijd.” Soms 
liggen oplossingen in een gemeenschap-
pelijk belang. In de gemeente Emmen zijn 
de gemeente en Ahold Vastgoed bezig met 
een onderzoek naar een complete heront-
wikkeling van het centrum waar de gemeen-
schappelijke parkeervoorziening een belang-
rijk onderdeel van uitmaakt. 
De gemeente Enkhuizen bijvoorbeeld denkt 
na over uitbreiding van de blauwe zone van 
het centrum naar de randen van de stad. In 
goed overleg met de gemeente is daarom 
besloten om ook op het AH-parkeerterrein 
een blauwe zone in te voeren. Als de eerste
twee uur parkeren gratis worden, dan kunnen
bezoekers ook nog even naar het centrum 
om te winkelen. Langparkeerders worden 
geweerd.

Uitdaging
“Uiteindelijk denken we dat het goed is dat 
de supermarkt zich vooral concentreert op 
datgene wat er in de winkel gebeurt. Immers,
wij zijn een retailbedrijf. Waar nodig laten wij
dan parkeerbeheer graag over aan des-
kundige lokale of landelijke partijen. Het 
is voor ons een uitdaging om de klant een 
hoogwaardige parkeervoorziening te kunnen
blijven bieden. ‘Gedoeloos’ parkeren en een
zichtbare AH-identiteit blijven onze speer-
punten.” In de toekomst zullen de inves-
teringen in parkeren toenemen, weet Van 
Kooten. “Dat vereist veel creativiteit in de 
uitvoering. Ondergronds bouwen breidt zich 
vanuit de Randstad snel uit naar de rest 
van Nederland. Parkeren weegt steeds 
zwaarder mee bij de haalbaarheid van onze 
businesscases.”

Colofon

Update is een uitgave van Spark.
Spark helpt opdrachtgevers bij de exploitatie
van parkeerplaatsen op straat en in de garage 
met o.a.
  ontwikkeling van visie op parkeerbeleid 
  verbeteren van bedrijfsvoering en 

 exploitatieresultaat
 beter benutten van parkeerplaatsen
 ontwikkeling van parkeeraccommodaties
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