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‘Volgend jaar bouwen we  
de eerste houten parkeergarage’

De behoefte aan mobiliteit verandert in hoog tempo. Als pionier in de markt van 
parkeervoorzieningen speelt Continental Car Parks daar moeiteloos op in. ‘De moderne 

mobiliteitshub is een echte eyecatcher waar de hele buurt plezier van heeft’, zegt Jeroen 
Drenth. En de volgende stap is alweer in de maak.

Twintig jaar geleden begon Jeroen Drenth bij Continental 
Car Parks. Het net opgerichte bedrijf, onderdeel van 
Aan de Stegge Twello, was de perfecte plek voor 
zijn afstudeeropdracht van de HTS: aangeven hoe 
je de meest geschikte parkeergarage kon bouwen. 
Sindsdien zag hij heel wat veranderen. Aan de Stegge 
Twello is gespecialiseerd in de ontwikkeling en 
realisatie van bedrijfsgebouwen. Parkeervoorzieningen 
was een compleet nieuwe tak van sport voor het 
bedrijf. Aanvankelijk ging het vooral om functionele 
parkeerdekken, maar in navolging van Q-Park sloeg 
Car Parks 15 jaar geleden een nieuwe richting in. 
Het handelsmerk: schone, goed verlichte garages, een 
mooie vloer en lichte, transparante trappenhuizen. 
Inmiddels is Continental Car Parks marktleider in 
Nederland, gespecialiseerd in de ontwikkeling en 
bouw van bovengrondse parkeervoorzieningen. Het 
bedrijf ontwerpt, bouwt en onderhoudt modulaire, 
energieneutrale parkeergarages, parkeerdekken en 
mobiliteitsvoorzieningen. ‘Wij bouwen de meeste en 
de mooiste parkeervoorzieningen’, zegt Jeroen Drenth 
enthousiast.

wat is de huidige trend in parkeerVoorzieningen? 
‘De mobiliteitshub. Vroeger was de auto een heilige koe 
en spaarde iedereen voor een eigen auto. Tegenwoordig 
is het meer een gebruiksartikel. Parkeergarages staan 
vaker leeg, omdat mensen anders winkelen en maar 
één auto hebben in plaats van twee of drie. Ook andere 
vormen van vervoer maken tegenwoordig deel uit van het 
plaatje. Dat alles vraagt om een andere aanpak van de 
ontwikkeling van parkeergarages. Je moet tegenwoordig 
als parkeerspecialist echt toegevoegde waarde leveren 
en zorgen dat een voorziening ook op lange termijn 
bestaansrecht heeft. Zo kwamen we uit op een 
mobiliteitshub: een breed opgezette parkeervoorziening 
die nieuwe en slimme vormen van mobiliteit combineert 
zoals deelauto’s en (elektrische) fietsen. Daarnaast voegen 
we functies toe die het levendig, gezellig en sociaal veilig 
maken. De moderne parkeervoorziening is een super 

efficiënt, multifunctioneel gebouw middenin een gebied 
dat echt iets toevoegt aan de wijk.’

hoe ziet zo’n mobiliteitshub eruit?
‘We zetten in op meervoudig gebruik van het complex. 
Dat betekent bijvoorbeeld een restaurant, sportschool of 
afhaalpunt voor pakketpost in de plint. Voorzieningen 
zorgen niet alleen voor levendigheid en sociale controle, 
maar ook voor nieuw publiek dat gebruikmaakt van de 
garage. Op de lagen daarboven kun je parkeren. Helemaal 
bovenop komt een daktuin voor de buurt. Een gezellige 
plek waar je vrienden ontmoet en een feestje kunt geven. 
Een tuin waarvan je alleen de lusten hebt en niet de lasten. 
Zo geven we de plek terug aan de wijk en creëren we een 
parkeergarage die door iedereen wordt omarmd.’

wat zijn de Voordelen Van meerVoudig gebruik?
‘Overdag worden parkeerplaatsen gebuikt door 
werknemers van kantoren en ‘s avonds door 
wijkbewoners of gasten van het restaurant of de 
sportschool. Doordat de ruimte efficiënt wordt gebruikt, 
hoef je als investeerder minder kosten te maken. 
Daarnaast kun je door de deelmobiliteit ook een lagere 
parkeernorm realiseren.’

wat doe je met een parkeergarage als de behoefte 
aan auto’s nog Verder krimpt? 
‘Wij maken vanaf het begin demontabele, modulaire 
parkeergarages die makkelijk om te bouwen zijn tot 
woon- of werkruimte. Daardoor kunnen we makkelijk 
inspelen op veranderende behoeftes. Zo realiseren we 
nu in Den Haag samen met VORM woon-werkstudio’s, 
omdat het gebied erom vraagt. In Utrecht realiseren 
wij voor Synchroon binnen het project Wisselspoor 
een parkeergarage met sociale functies rond de 
parkeervoorziening. In Amsterdam bouwen we op de 
NDSM-werf met VolkerWessels een parkeergarage 
met commerciële ruimtes, fietsenstalling, restaurant 
en een daktuin omdat dat daar perfect past, en in 
Haarlem combineren we op het Fluor-terrein een 

Continental Car Parks
JEroEn DrEnth, commercieel directeur

mobiliteitshub met een café, voornamelijk voor de 
naastgelegen woningen. Juist die flexibiliteit maakt onze 
ontwikkelingen toekomstbestendig.’

wat wordt de Volgende stap in mobiliteitsoplossingen?
‘De volgende trend richt zich op de bouwmethode: 

duurzaam en circulair. Dan kom je al gauw uit bij hout. 
We zijn nu met een leverancier in gesprek en gaan 
volgend jaar de eerste houten parkeergarage bouwen. 
Behalve duurzaam is hout ook aaibaar en zacht. Dat 
maakt het gebouw een eyecatcher waar de hele buurt 
plezier van heeft en trots op kan zijn.’  ■

Welke 

mogelijkheden ziet 

u om met ideeën, 

concepten, visies, 

investeringen of 

andere initiatieven 

bij te dragen 

aan een gezond 

Werkklimaat in 

steden?

‘Wij zien steden 

verder dichtslibben 

en verwachten 

daarom dat steden 

grote parkeervoor-

zieningen buiten 

de stadskern zullen 

realiseren en in de 

stadskern gebruik 

zullen maken 

van deelauto’s, 

elektrische fietsen 

en hoogwaardig 

openbaar Vervoer.’

Wat zijn de trends 

als het gaat om 

Werken in de nieuWe 

Wereld en Welke 

rol speelt mobiliteit 

daarbij? 

‘De elektrische 

auto is momenteel 

wel de trend en de 

daarbij behorende 

aspecten zijn 

de uitdagingen 

van vandaag. Wij 

werken hard aan 

de juiste invulling 

van de vragen; 

hoe de brandweer 

de brand van 

meerdere gelijktijdig 

brandende 

elektrische auto’s 

onder controle 

houdt, welke 

vloerbelasting is 

noodzakelijk, welk 

oplaadvermogen 

is er nodig voor 

meer dan 10% 

elektrische auto’s in 

de parkeergarage 

en wat is het beste 

verdienmodel voor 

het opladen van de 

elektrische auto’s?’

Welke rol spelen 

gebouW en locatie 

in de nieuWe 

WerkWereld?

‘Een flexibele 

parkeervoorziening 

midden in de 

wijk en juist een 

hele functionele 

parkeervoorziening 

buiten de wijk zien 

wij als de meest 

voorkomende 

mogelijkheden. 

En door de 

parkeervoorzie-

ningen boven de 

grond in plaats 

van ondergronds 

te maken is er ook 

budget om er echt 

iets moois van te 

maken.’

hoe belangrijk is 

samenWerken in de 

mobiliteitsWereld, 

en Wat zijn voor 

jullie logische 

partners?

‘Wij werken 

graag samen met 

verkeerskundigen 

en stedenbouwkun-

digen om de  

nieuwe 

parkeervoorziening 

echt duurzaam te 

kunnen verankeren 

in de omgeving 

en maximaal te 

kunnen laten 

functioneren.’

Wat vindt u een mooi 

voorbeeld van een 

toekomstbestendige 

parkeergarage?  

‘De parkeer-

voorziening van 

rAI Amsterdam. 

Die wordt vandaag 

al flexibel ingezet 

als beursvloer, 

parkeergarage en 

opbouwterrein voor 

beurzen. Maar kan 

in de toekomst ook 

eenvoudig worden 

verbouwd tot hotel, 

appartementcomplex 

of kantoorgebouw.’

Welke technologieën 

of innovaties gaan het 

verschil maken?

‘De energieneutrale 

modulaire 

parkeergarage is 

alweer een tijdje 

beschikbaar. Ik denk 

nu dat deelmobiliteit 

echt een verschil 

maakt. Minder 

kosten en overlast, 

alleen betalen voor 

het gebruik en niet 

voor het bezit etc. 

Verder ontwikkelen 

wij nu onze houten 

parkeergarage, maar 

of er dan echt sprake 

is van innovatie…’

passie voor: 

‘Wintersport!

mijn verborgen talent: 

Ik kan stiekem best 

goed omgaan met 

de paarden van mijn 

dochter.’

Wat Wil ik nog bijleren: 

‘Ik zou heel graag de 

Italiaanse taal willen 

leren.

missie voor 2020: 

‘ons bedrijf maximaal 

voorbereiden op 

de aankomende 

uitdagingen.

dit raakt mij 

persoonlijk: 

‘het persoonlijke 

leed in de samen-

leving, sommige 

mensen hebben 

gewoon heel weinig 

geluk.’

mijn inspiratiebron: 

‘topsporters; 

van het kunnen 

omgaan met druk, 

teleurstellingen 

een plekje kunnen 

geven, als ook de 

absolute wil om te 

winnen.’

de ultieme 

ontspanning: 

‘Fietsen, en dan 

afwisselend een 

koers met de 

racefiets op brede 

wegen met een 

intense finale tot 

op de mtb door de 

bossen van Paleis 

’t Loo genieten van 

de natuur.’

leukste stedentrip: 

‘Ik kijk ieder jaar 

weer uit naar 

ons bezoek aan 

Barcelona.’ 

beste zakendiner: 

hotel restaurant 

taverne te twello.’

beste koffie: 

‘Van Dijk uit 

Kampen levert de 

lekkerste bonen.’


