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Prospectieve elementen rond aan mobiliteit geconnecteerde gebouwen



Building as a Service

Tendensen en perspectieven
in het gebouw die verband 
houden met de nieuwe 
mobiliteitstechnologieën



Diensten
 Gedeelde vloten + beheersystemen 
 Coworkingruimten
 Integratie van MaaS

Informatie en data
 Databeheer (Big Data)
 Mobiliteitsinformatie
 Mobiscore

Infrastructuur
 Parking as a service
 Parkeren van de 

voortbewegingstoestellen van bezoekers
 Opladen van voertuigen en Smart grid
 Stadslogistiek
 Op- en afstapzones
 Mobility Spots

Thema’sBuilding as a Service



Diensten



Coworkingruimten
 Groot groeipotentieel (2,7% kantoorvastgoed in België, 4% in NL, 5,4% in GB)
 Voor de projectontwikkelaars: hun inkomsten diversifiëren en voldoen aan de behoeften van 

de “nomadische werknemer”

Diensten



Pop-up store
 Verhuur/Verkoop/Herstel, rechtstreeks in het gebouw met de inwoners
 De mobiliteitsactoren een rol laten spelen om verder te diversifiëren

Diensten



Diensten

Vloot met gedeelde voertuigen
 Beschikbare gedeelde voertuigen
 Mobiliteitsbudget en interface voor reserveringen met verschillende soorten 

voertuigen voor de werknemers van een bedrijf



Maas integreren
 Op te nemen in het mobiliteitsbudget van elke nieuwe inwoner

Diensten



Stadslogistiek
 Nieuwe gebruiken, spelers, behoeften

o Automatische instructies

o Postpakketten

o Overblijvende parkeerplaatsen gebruiken voor de opslag van goederen

Diensten



Informatie



Informatie en communicatie

Dashboard & smart mobility display
 Real time weergave van de informatie over het vervoersaanbod uit de buurt
 Plaatsen in de ontvangstruimtes van kantoren en woningen



Mobiscore
 Informatie over het vervoersaanbod naargelang de locatie van een pand

Informatie en communicatie



Dynamische kaarten
 Zichtbaarheid en toegankelijkheid van de site
 Online aanwezigheidsbeheer

Informatie en communicatie



Mobiliteitsprofiel en Big data
 De gewoontes van de bezoekers begrijpen
 Data produceren

Informatie en communicatie



Infrastructuur



Infrastructuur

Multimodale hub 
 Het gedeeld mobiliteitsaanbod in de buurt van een gebouw bundelen om een 

grotere zichtbaarheid en integratie te garanderen (Cf: Mobipoint)



Parkeren buiten de openbare weg (personal transporters/fietsen)
 Evolutie van de gebruiken, afmetingen
 Vandaag beter aangepaste normen?

Infrastructuur



Parkeren op de openbare weg
 Veelvuldig gebruik (taxi’s, leveringen, zelfrijdende auto’s…)
 Naar een dynamisch beheer van de ruimte?

Infrastructuur



Infrastructuur

Parking management (buiten de openbare weg)
 Middelenbeheer naargelang de behoeften en profielen
 Naar een gebruiksrecht ipv een eigendomsrecht?



Infrastructuur

Elektrisch laden & smart grid
 Ontwikkeling van elektrische mobiliteit

o Verchillende soorten verbindingen beheren

o Verbruikspieken beheren

 Energie produceren en verdelen (Vehicle to Grid)
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Welke impact op het milieu?
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