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Al ruim 20 jaar werkt Rolf Oostendorp 
voor de Europese parkeergigant. 
Dat Interparking nu de tweede 
parkeerexploitant van Nederland is, 
heeft het bedrijf mede aan hem te 
danken. Eerst als manager Business 
Development en sinds 2017 als ceo zoekt 
en vindt Oostendorp (48) de beste nieuwe 
parkeervoorzieningen voor Interparking. 
Zijn expertise over parkeervoorzieningen 
staat buiten discussie, zegt commercieel 
directeur Bob Poot (33) stellig. ‘Rolf weet 
precies of een parkeergarage wel of niet 
werkt. Elke parking loopt hij af met een 
vergrootglas. Als één detail niet klopt, moet 
dat onmiddellijk worden hersteld. Alles in 
het belang van de parkeerder.’

Oprichter
Oostendorp zelf is meer onder de indruk 
van Interparking-oprichter Claude De 
Clercq. ‘Hij was in 1958 niet alleen 
de oprichter van Interparking, maar 
realiseerde ook de allereerste parkeergarage 
van Europa. In New York was hij zo onder 
de indruk van die hoge parkeergarages, 

Rolf Oostendorp leeft en droomt parkeergarages. De CEO 
van Interparking zet zijn parkeerpassie al 20 jaar in om 

automobilisten de meest comfortabele parkeerervaring te 
bezorgen. De laatste decennia rijgt Interparking Nederland 

steeds meer parkeerparels aan zijn ketting en groeit het uit tot 
een hoogwaardige en innovatieve speler op de parkeermarkt.
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dat hij er in Brussel ook een bouwde. 
Deze was in 1958 operationeel, het jaar 
dat de Wereldexpo Brussel aandeed. 
Vorig jaar is onze oprichter helaas 
overleden op 96-jarige leeftijd.’ Van één 
parkeertoren in Brussel is Interparking 
62 jaar later uitgegroeid tot één van de 
grootste parkeerexploitanten van Europa 
met een omzet van 483 miljoen euro 
in 2019. In de negen Europese landen 
waar Interparking actief is, exploiteert 
het meer dan 900 parkeergarages met 
418.511 plaatsen in honderden steden, bij 
luchthavens, winkelcentra en ziekenhuizen. 
In Nederland exploiteert Interparking 127 
parkeergarages met bijna 60.000 plaatsen. 
De meeste parkeervoorzieningen bevinden 
zich in Rotterdam (18), Groningen (17), 
Amsterdam (13) en Den Haag (9).

flagship 
Sinds voorjaar 2019 opereert de 
Nederlandse tak van Interparking vanuit 
het gerenoveerde WTC Rotterdam, waar 
Interparking ruim 1.000 m2 kantoorruimte 
betrekt. Vanuit dit nieuwe kantoor kijken 

Oostendorp en commercieel directeur 
Poot uit over de Markthal, een van de 
vlaggenschippen van de parkeergroep. ‘Met 
ruim 1.100 plaatsen is dit onze flagship 
parking én onze grootste Nederlandse 
parkeergarage. De garage is ruim, licht 
en ideaal gelegen ten opzichte van de 
binnenstad; je loopt zo de Hoogstraat op 
en Koopgoot in. Ideaal voor een bezoek 
aan het centrum van Rotterdam. In 2015 
verkozen als de beste nieuwe garage van 
Europa’, verklaart Poot.

blik van straat
Oostendorp hoeft niet lang na te denken 
over de beste parking uit de portefeuille. 
‘Dat is parkeergarage Museumkwartier in 
Den Haag, waarvan we ook eigenaar zijn. 
Door de realisatie van deze parking zijn in 
dit hoogwaardige gebied parkeerplekken op 
straat opgeheven.  Deze ontwikkeling naast 
de Lange Voorhout - een zeer complexe 
omgeving om een ondergrondse garage 
te realiseren - is de ideale toegangspoort 
tot de binnenstad. Het parkeren ervaar je 
hier bijna als straatparkeren. De rijbaan 
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is breed, de hellingbaan in de tweezijdige 
wokkel is totaal niet steil, er geldt 
eenrichtingsverkeer op de etages, de garage 
is zonder kolommen en je stapt uit in een 
hoogwaardig gebied. Wij zijn trots dat we 
met dit project bijdragen aan de kwaliteit 
van dit prachtige historische stuk in de 
binnenstad.’

autoluwe binnensteden
Dat veel stadsbesturen de binnenstad 
autoluw willen maken, zien ze niet als 
een bedreiging. ‘We staan achter het 
beleid om de steden leefbaar te houden. 
Dat de Coolsingel in Rotterdam van 
een vierbaansweg naar twee rijbanen 
gaat, is alleen maar goed. Stadsbesturen 
willen zoveel mogelijk parkeerplekken op 
straat vervangen voor hoogwaardigere 
verblijfsruimte en parkeren dus 
ondergronds oplossen. Het afsluiten van 
de hele binnenstad voor het autoverkeer 
is echter een stap te ver. Wij geloven 
dat bestemmingen bereikbaar moeten 
blijven voor verschillende vervoerssoorten. 
Een te rigoureus beleid zal botsen 
met de mobiliteitsvraag. Zo heeft het 
Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid 
in 2018 becijferd dat van de in totaal 
189 miljard afgelegde kilometers we in 
Nederland nog altijd 138 miljard per auto 
afleggen, meer dan 70 procent.  
Wij verwachten dat mensen zich willen 
blijven verplaatsen en zeker ook met de 
auto als vervoersmiddel’, beargumenteert 
Poot.

digitalisering
Interparking investeert volop om in 

te blijven spelen op de veranderende 
klantvraag, vult Oostendorp aan. ‘Parkeren 
is in de afgelopen 20 jaar enorm veranderd. 
De tijd waarin onze servicemedewerkers 
24/7 in de garage zitten, is allang voorbij. 
Onze locaties worden steeds vaker op 
afstand bestuurd vanuit een centrale 
meldkamer en onze collega’s in de 
garages zijn er hoofdzakelijk voor de 
serviceverlening richting de consument op 
drukke momenten en voor schoonmaak- en 
onderhoudswerkzaamheden. Bovendien 
zijn onze garages online goed vindbaar en 
zijn parkeerplekken vooraf te reserveren. 
Op sommige dagen is een parkeerplek in 
Amsterdam IJdock vanaf 10 euro per dag 
online te reserveren. Onze prijzen passen 
zich aan naar gelang de vraag. Wij zorgen 

tevens voor een optimale vindbaarheid in 
de navigatiesystemen van Waze, Google 
en ANWB. Niemand hoeft meer rondjes 
te rijden door de stad. Daarnaast zoeken 
we naar nieuwe services in onze garages, 
bijvoorbeeld met het aanbieden van 
deelvoertuigen en laadfaciliteiten voor 
elektrische voertuigen.’

expansie
Interparking zit voorlopig niet stil in 
Nederland, belooft Poot. ‘We zijn bereid te 
investeren in een verdere groei op de beste 
locaties. Wij richten ons hierbij op koop, 
huur en beheer van parkeervoorzieningen. 
Deze mix houdt ons scherp en innovatief. 
Zo hebben wij onze kennis en ervaring van 
de renovatie van parkeergarage Helicon 

Rolf 
Zakelijke 
teRugblik 
belangrijkste moment: De 
intellectuele lockdown 
op 12 maart en de 
versoepeling van de 
maatregelen, begin 
juni, de sterke afname 
in maart en april en de 
geleidelijke groei van 
het aantal parkeerders 
vanaf mei en het besef 
dat mensen willen 
blijven bewegen. 
Mobiliteit verdwijnt niet
mooiste deal: 
Parkeergarage Boule-
vard. Overeenkomst 
afgesloten in 2016/2017. 

Moeilijk eerste jaar 
in 2019. Altijd weer 
spannend of een 
parkeergarage gaat 
floreren
beste bijeenkomst: De 
eerste Microsoft Teams-
meetings na het ingaan 
van de lockdown (met 
het MT, middenkader en 
internationaal). Dat gaf 
het besef dat er in alle 
lagen van de organisatie 
veel betrokken mede-
werkers werken bij 
Interparking 
Corona: Grote impact op 
bedrijfsvoering, zeker bij 
onze ziekenhuislocaties. 
Er wordt veel 

gevraagd van onze 
medewerkers, zowel in 
de parkeergarages als 
op kantoor. Trots op de 
weerbaarheid van onze 
organisatie. 
top 3-projecten:  
Noordboulevard, het 
totale project;  
Online booking, een 
commercieel succes, en 
Forum Groningen, het 
gebouw

PeRsoonlijke  
teRugblik 
mooiste moment: De 
vakantie afgelopen 
zomer in Italië. Ondanks 
corona heb ik met mijn 
gezin (en een week met 
onze vriendengroep) 
relatief veilig kunnen 
genieten van dit mooie 
land 
Sportieve hoogtepunt: 
Kampioenschap van 
Liverpool. Een echt 
team met topspelers, 
zowel technisch als 
mentaal. 
topserie netflix: 
Undercover. Vooral 
genieten van de 
karakters die Frank 
Lammers, Elise Schaap, 
Anna Drijver en Tom 
Waes tijdens het eerste 

bob 
Zakelijke  
teRugblik 
mooiste deal: Die hopen 
wij in het laatste 
maand(en) van 2020 af 
te ronden
beste bijeenkomst: Iedere 
maandagochtend de 
kick-off met mijn team
Corona: Gigantische 
impact op onze 
bedrijfsvoering, maar 
tegelijkertijd een 
positieve versnelling 
van ontwikkelingen 
zoals thuiswerken, 
online-afspraken en 
de vraag naar onze 
onlineproducten, zoals 
het reserveren van 
parkeerplaatsen (vanaf 
€ 10 per dag parkeren!)
wie heeft je geïnspireerd: 
Mijn zus Nina – eigenaar 
van Anna+Nina – met 
haar positiviteit en 
vermogen om bij 
tegenslag juist met 
nieuwe ideeën te komen 
top 3-projecten: Diverse 
trajecten zoals onze 
reserveringscampagne, 
renovatietrajecten van 
garages Central Plaza 
en World Port Center, en 
lopende aanbestedings-/
acquisitiestrajecten

seizoen neerzetten
beste tv-programma: 
Sergio & Axel: Van 
de Kaart. Gave 
reisbestemmingen, 
vooral de afleveringen 
over Thailand en India
Vakantie: Vinci en Buti 
in Toscane, Italië. 
Fantastische omgeving. 
Mooie dorpen en steden 
in de omgeving. (Bijna) 
altijd goed eten, welk 
restaurant je ook 
binnenstapt! 
Corona: Zeer bijzondere 
tijd. Veel negatieve 
impact op het (sociale) 
leven. Toch heb ik 
gedurende de eerste 
periode de rustige 
weekenden als positief 
ervaren. Dat hoor ik van 
meer mensen.  Pieken en 
dalen dus 
meest gelachen: Om de 
gevatte opmerkingen 
van mijn zoon en de 
droge humor van mijn 
dochter. Ik zie er toch 
veel van mijn vrouw in 
terug, en een beetje van 
mijzelf!
wat maakte de meeste 
indruk: Dat halverwege 
maart Nederland even 
tot stilstand kwam. De 
persconferenties waren 

indrukkend, je moet er 
maar staan

Zakelijke  
vooRuitblik 2021 
wat zijn jouw plannen voor 
2021: Duurzame groei, 
verwerven van locaties 
zoals Museumkwartier 
en Boulevard, focus op 
digitalisering (digitale 
producten voor klanten 
en interne processen)  
en klantgerichtheid
grootste uitdaging: 
Veranderde 
mobiliteitsvisie van 
diverse stakeholders, 
zoals overheid, 
ontwikkelaars en 
adviseurs; goede 
balans vinden tussen 
beleid (autoluwe/
vrije binnensteden/
woonwijken, 
deelmobiliteit/-hubs, 
fietsers/voetgangers, 
etc.) en realiteit 
(autogebruik, groei 
private lease, etc.)
wat staat in elk geval op de 
planning: Het uitdragen 
van de kernkwaliteiten 
van Interparking: 
het realiseren van 
hoogwaardige, 
milieuvriendelijke 
en rendabele 

welke app het meest 
gebruikt: Felyx – een 
deelscooter, topconcept 
mede opgericht door 
mijn neef Maarten

PeRsoonlijke  
teRugblik 
mooiste moment: De 
(eerste) zwangerschap 
van mijn vrouw
Sportieve hoogtepunt: 
Poeh, weinig. Valencia-
Ajax dan maar?
topserie netflix: 
Sunderland ’Til I Die – 
bijna aandoenlijk hoe ze 
zo’n grote voetbalclub, 
lees: miljoenenbedrijf, 
besturen
beste boek: De Century-
trilogie van Ken Follett, 
waarin hij de geschiedenis 
van de Eerste en Tweede 
Wereldoorlog en Koude 
Oorlog aan de hand 
van fictieve personen 
beschrijft
beste tv-programma: De 
Slimste Mens – ik ben 
(vaak) onder de indruk 
van het kennisniveau 
van deelnemers
Vakantie: Een lang 
weekendje Londen met 
restaurantbezoekjes, 
musea en zelfs een leuke 
musical – Everybody’s 

ook toegepast voor eigenaren van de 
parkeergarages Central Plaza en World Port 
Center in Rotterdam. In beide projecten 
zoeken we samen met een eigenaar naar de 
beste oplossingen voor onze bezoekers.’

mobility hubs
De algemene trend is dat gemeentes ervoor 
kiezen om parkeerplekken op straat op te 
heffen, constateert ceo Oostendorp. ‘We 
verwachten daardoor dat parkeerplekken 
steeds schaarser zullen worden. Daarnaast 
zien wij ook ruimte voor andere functies in 
onze parkings. Deze kunnen bijvoorbeeld 
fungeren als pick-up point, laadfaciliteit of 
schoonmaaklocatie. De parkeerbusiness is 
volop in beweging. Wij lopen daarbij graag 
voorop.’ •

parkeerfaciliteiten
wat ga je komend jaar 
anders aanpakken: Nog 
meer investeren in 
de medewerkers om 
de medewerkers-
tevredenheid te 
bevorderen 

PeRsoonlijke  
vooRuitblik 2021 
wat ga je anders doen dan 
in 2020: Eigenlijk niets. Ik 
ben tevreden zoals het 
nu gaat. De laatste jaren 
heb ik, ondanks mijn 
gedrevenheid, een goede 
balans gevonden tussen 
privé en werk. Vooral 
iedere avond samen met 
mijn vrouw een (lange) 
wandeling maken met 
de hond heeft hieraan 
bijgedragen
wat staat absoluut in je 
agenda: Het inhalen 
van de skivakantie en 
de stedentrip, die niet 
doorgingen vanwege 
corona
goed voornemen: Minder 
druk maken over zaken 
waarop je geen invloed 
hebt
waaraan ga je meer tijd en 
aandacht schenken: Blijven 
genieten van ieder leuk 
moment 

Talking About Jamie 
(niet verwacht!)
Corona: Dichter bij familie 
en vrienden, maar ik mis 
de dynamiek van het 
‘pre-coronatijdperk’
meest gelachen: Ik lach 
het meest met mijn 
vrouw om heel flauwe 
dingen
wat maakte de meeste 
indruk: Er worden 
praktisch elk minuut 
kinderen geboren, 
maar toch heel 
indrukwekkend als je 
bij de eerste echo een 
levend wezentje ziet

Zakelijke  
vooRuitblik 2021 
wat zijn jouw plannen voor 
2021? Met Interparking 
blijven zoeken naar 
nieuwe projecten 
en meedenken in 
mobiliteitsoplossingen. 
In gesprek treden met 
onder andere gemeenten 
en innovatieve spelers 
om kennis te delen, maar 
ook partnerships aan 
te gaan 
grootste uitdaging? De 
balans vinden tussen 
de leefbaarheid en 
bereikbaarheid van 
binnensteden

wat staat in elk geval op de 
planning? Ontwikkelen 
van onze organisatie 
op diverse vlakken, 
zoals digitalisering van 
processen, betrok-
kenheid middenkader en 
gebruik van data
wat ga je komend jaar 
anders aanpakken? Tijd om 
weer eens een spiegel 
voor te houden: waarom 
doen we dingen eigenlijk 
op deze manier? 

PeRsoonlijke 
vooRuitblik 2021 
wat ga je anders doen dan 
in 2020? Mijn nieuwe 
woonplaats Delft 
verkennen
wat staat absoluut in je 
agenda? ik organiseer een 
100-jarig jubileumfeest 
met twee vrienden: we 
worden komend jaar 33, 
33 en 34
goed voornemen? Blijven 
bootcampen, ook nu 
de aandacht meer 
verplaatst naar het 
vaderschap
waaraan ga je meer tijd 
en aandacht schenken? 
waaraan minder? 
Aandacht houden bij het 
moment. Minder aan de 
telefoon en de iPad

De meest recente opgeleverd flagship van Interparking in Nederland: 

parkeergarage Boulevard, gelegen direct aan het strand in Scheveningen


