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In de visie van Continental Car Parks, een 
100% dochteronderneming van bouwbedrijf 
Aan de Stegge Twello, staat de ‘P’ niet alleen 
voor Parkeren of Parkeeroplossingen, 
maar vooral voor ‘Partnership’. Ieder uniek 
parkeervraagstuk is volgens CCP op te 
lossen binnen de context van functionele, 
financiële en architectonische aspecten. 
‘Maar altijd in nauwe samenwerking met 
onze opdrachtgevers.’ Continental Car Parks 
biedt vervolgens een uitgebreid pakket aan 
mogelijkheden, zoals de parkeergarage 
als trefpunt, als energiecentrale, 
distributiecentrum en stadsparkje, waarover 
we verder praten met commercieel 
directeur Jeroen Drenth.

Na uw stage bij Aan de Stegge Twello 
kwam u in dienst en maakte een 
businessplan waaruit Continental Car 
Parks zou voortkomen. Hoe verliep dat 
precies?
‘Je begint met een goed idee, dat was 

in 2005. Daar ga je met je team goed aan 
trekken. Daarna investeren. Vervolgens 
bouw je een netwerk op en met je 
eerste resultaten krijg je hopelijk goede 
referenties. De eerste opdracht was een 
kleine garage waar we met een hellingbaan 

een verdieping op hebben gezet, zodat de 
parkeeroppervlakte verdubbelde. Blijkbaar 
tot grote tevredenheid qua snelheid, prijs en 
kwaliteit want nieuwe opdrachten volgden 
in rap tempo. Intussen hebben we het 
concept “parkeergarage” flink verruimd 
en zijn meegegaan met de tijd. Anno 
2021 blijkt het allemaal aardig gelukt en 
realiseren we jaarlijks tientallen miljoenen 
euro’s omzet.’ 

 
Wie zijn de opdrachtgevers? En hebt u 
nog iets gemerkt van de pandemie het 
afgelopen jaar?
‘Wij bouwen parkeergarages voor private 

partijen. Bijvoorbeeld voor eigenaren van 
winkelcentra of een pretpark, die met een 
slimme oplossing meer vierkante meters 
overhouden voor meer bezoekers. Ook 
zouden we gaan bouwen voor luchthavens, 
maar mensen vliegen nu minder dus 
deze projecten zijn tijdelijk weggevallen. 
Sommige projecten zijn uitgesteld, dat 
komt ook door het thuiswerken. De plannen 
van de NS om mensen bij stations te 
laten parkeren en door te laten reizen per 
trein, staan ook in de ijskast. Ik verwacht 
dat dit doorzet op de lange termijn, dus 
ook: minder parkeren. Dat is voor ons 

Jeroen Drenth van Continental Car Parks droomt, leeft en 
denkt in parkeeroplossingen. Van kinds af aan ligt dit op 
zijn pad, hij bedacht het concept en is intussen één van 
de grootste spelers in ‘parkings’. Hij neemt ons mee in de 
onverwachte facetten van zijn werk, deelt trends en geeft 
voorbeelden van spectaculaire recente projecten.

Jeroen Drenth
‘Mijn vader werkte in de bouw 

bij Van Wijnen, dat wilde ik van 

jongs af aan ook. Na de HTS 

Bouwkunde in Zwolle deed ik 

een afstudeerstage bij Aan de 

Stegge Twello en onderzocht 

er een bouwmethode voor 

een parkeergarage. Daaruit 

volgde een job offer. Na eerst 

een poos met de poten in 

de klei te hebben gewerkt, 

of liever gezegd met de 

laarzen in het beton, voor 

een algemene vorming, vroeg 

Continental Car Parks 
maakt van Parking 
multifunCtionele en 
veilige ontmoetingsPlek 

mijn manager: “Maar wat wil 

je nu echt worden?” Ik was 

nog steeds geïnteresseerd in 

commercie, ik  signaleerde 

dat er steeds meer auto’s 

bij komen in Nederland en 

grondprijzen stegen. Men 

vroeg mij een businessplan 

te schrijven, daarin stelde ik 

voor er een merknaam en een 

speciaal bedrijf van te maken 

binnen Aan de Stegge Twello. 

En zo gebeurde. Dat was de 

grondslag voor Continental 

Car Parks.’

een negatief effect van de pandemie. 
Maar wat komt ervoor terug? Er is een 
enorme woningnood, gebiedsontwikkeling 
verandert. Gemeenten willen het blik 
van straat en willen mobiliteitshubs 
ontwikkelen in steden. De aannemer doet 
dan de woningbouw, wij schroeven die hub 
erin als hij klaar is. Zo simpel kan het zijn. 
Een andere trend: de zorg wordt centraler 
georganiseerd. Er komt minder “long 
stay” en meer kortere zorg. Er ontstaan 
“zorgcampussen”. Dus moeten er meer 
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parkeergarages bij komen. Bij vaccinmakers 
Pfizer en Janssen werd het de afgelopen 
maanden overigens drukker -logischerwijs-, 
daar hebben wij nog extra parkeerruimte 
mogen realiseren. Zakelijk gaat het 
bijzonder goed.’

Het woon-werkverkeer verandert 
zegt u. Wat betekent dit voor 
parkeeroplossingen en het bouwen en 
ontwikkelen van parkeersystemen?
‘Wat je ziet is dat mensen bewuster 

worden van hoe ze goed kunnen en willen 
werken. En dit durven uitspreken, nu 
er veel ervaring met thuiswerken wordt 
opgedaan. Ik denk dat het voornemen “ik 
ga naar kantoor” uiteindelijk terugkomt. 
Voor een bespreking van een uur in Brussel 
zie ik mezelf niet meer de hele dag in 
de auto zitten, daarvoor blijkt Teams nu 
efficiënter. In de auto kan ik tijdens kortere 
afstanden wel goed mijn hoofd organiseren, 
telefoneren, een leerzame podcast 
beluisteren. Mobiliteit verandert. Nu zie 
je nog dat elke auto drie parkeerplaatsen 
nodig heeft: thuis, bij de supermarkt en op 
het werk. Kunnen die plekken niet handiger 
worden ingevuld? Ik voorzie de opkomst van 
deelauto’s en deelfietsen, parkeergarages 
groeien uit tot mobiliteitshub. Tot een plek 
waar je ook je pakjes kan laten afleveren of 
brengen, je fiets laat repareren en wellicht 
een lekker lunchpakket meeneemt of je 
boodschappen. En waar een verse lekkere 

maaltijd klaarstaat voor op weg naar huis. 
We bestuderen nu ook de omvorming 
van garagedaken tot kleine openbare 
stadsparkjes waar je met je kleedje op 25 
meter hoogte kan genieten van het uitzicht. 
We willen de moderne parkings verankeren 
in de omgeving en er in plaats van een “no-
go area” - zoals ooit de allereerste garages 
in Amsterdam Bijlmer bekend stonden - nu 
een fijne, veilige en sociale plek van maken 
met allerlei handige en leuke voorzieningen 
op de begane grond.’

 
Prachtig idee! En wat betekent de 
opkomst van elektrische auto’s? De 
Teslarijder die stroompunten zoekt?
‘De verhouding parkeerplaats met 

laadpalen/gewone parkeerplek was tot 
voor kort 1:10 en nu zoekt 1:5 van de 
automobilisten een plek met laadpaal. Dat 
betekent dat wij ook meer “laadvermogen” 
moeten inbouwen. In combinatie met 
slimme software is dit te managen. Wiens 
accu is het leegst? Daarna zijn de hybride 
auto’s in de garage aan de beurt. E-cars 
kennen speciale preventievoorschriften 
ten aanzien van de brandveiligheid in de 
garages, daar kunnen we proactief rekening 
mee houden door ze bij de ingang te 
situeren. Het concentreren van auto’s in de 
garage betekent dat je überhaupt minder 
verlichting nodig hebt, een post waarop we 
ook bezuinigen door bewegingsmelders en 
gebruik van ledlampen.’

De parkeergarage als elektriciteitscentrale?
‘Dat kan één van de functies worden, 

ja. Door slimme oplossingen, de grote accu 
in de garage en zonnepanelen op het dak 
kunnen we straks elektriciteit teruggeven 
aan de e-cars en aan de omgeving. Wie had 
gedacht dat we ooit zover zouden komen?’

WElkE MogElIjkHEDEN 

ZIET u oM MET IDEEëN, 

CoNCEPTEN, VISIES, 

INVESTErINgEN of ANDErE 

INITIATIEVEN BIj TE 

DrAgEN ToT EEN gEZoND 

WErkklIMAAT IN STEDEN: 

kijkend naar distributie 

willen we dat parkings geen 

no-go area meer zijn, maar 

een centraal ontmoetingspunt 

worden. Dan is het actueel 

dat iedereen er bijvoorbeeld 

pakketjes kan ontvangen 

en versturen, met centrale 

bezorging. Dat scheelt Co2, 

minder bewegingen van 

koeriers in de stad en je 

spreekt je buurman weer eens 

over iets anders

WAT WorDEN BElANgrIjkE 

PArkEErTrENDS:

De nieuwe trends zijn 

gebouwen van hout. Een 

energieleverende parking. En 

het praten over toegevoegde 

functies, naast parkeren

WElkE rol SPElEN gEBouW 

EN loCATIE IN DE NIEuWE 

WErkWErElD:

op de begane grond van 

parkings komt meer ruimte 

voor winkels, maar bijvoorbeeld 

ook voor een filiaal van PostNl, 

de fietsenmaker en andere 

kleine neringdoenden. Dat 

maakt van ons een beetje een 

stadsontwikkelaar. In Schiedam 

zit in de plint van een van 

onze parkings al een sociale 

werkplaats. In Amsterdam 

bieden we ruimte aan zeven 

winkeltjes. je kunt ook denken 

aan een Ako, sportschool of 

ontmoetingsruimte. En op ieder 

dak wil ik een openbaar park

WorDT HET kANToor 

BElANgrIjkEr DAN ooIT:

‘ De nieuwe generatie parkeergarage 
wordt een flexibele mobiliteitshub 
en energiecentrale’

Wat je ziet is dat door het 

thuiswerken er minder 

vierkante meters kantoor 

nodig zijn. Van die kantoren 

kan je woningen maken. Maar 

wonen en werken op een 

enkele locatie kan wel saai 

worden. De grote uitdaging 

wordt daarom denk ik om een 

zekere dynamiek te verankeren 

in de stad binnen een niet te 

grote cirkel

WElkE TECHNologIEëN 

EN INNoVATIES gAAN IN 

kANTorEN HET VErSCHIl 

MAkEN:

Apps om de ruimtes efficiënter  

te gebruiken

WElk BEDrIjf HEEfT 

HET MEEST INNoVATIEVE 

kANToor:

Inspirerend vind ik het nieuwe 

bedrijfsgebouw van Dimensio 

te Almere, die hebben een 

zwembad voor medewerkers 

in het gebouw geplaatst. om 

het personeel fit te houden, 

dat zegt iets. Dat gaat net 

een stapje verder dan een 

boksbal ophangen of een nieuw 

koffiezetapparaat plaatsen. 

Echt kicken!

WAT IS jE fAVorIETE 

WErkoMgEVINg IN HET 

BuITENlAND:

In kopenhagen staan 

fantastische parkings met 

sportvelden op het dak. Die zijn 

met stip mijn favoriet 

WAAr BEN jE grAAg AlS 

jE EVEN TIjD Voor jEZElf 

NoDIg HEBT:

op de fiets: racefietsend. 

Touren en lachen met mijn 

vriendenclubje. Dat helpt om 

die Teams meetings los te 

laten. Ik woon in Apeldoorn, 

vlakbij de natuur. Dus ook in 

de bossen kunnen we lekker 

losgaan.

PASSIE Voor:

Wielrennen, skiën in goed 

gezelschap

grooTSTE INSPIrATIE:

Topsporters, hoe tegen zo’n 

Mathieu van der Poel aan 

het begin van de wedstrijd 

wordt gezegd: “jij bent de 

gedoodverfde winnaar”. 

Hoe je dan omgaat met die 

druk, met valpartijen en dan 

toch de wedstrijd bepalen en 

winnen. Dat hebben wij ook 

zakelijk, met concurrenten, 

budgetbeperkingen, stikstof, 

veranderende mobiliteit et 

cetera. En dan toch winnen!

DIT rAAkT MIj PErSooNlIjk:

Persoonlijk leed vind ik klote. 

Als kinderen het slecht hebben, 

met name door ziekte.

ToPSErIE NETflIx:

The Queen’s gambit

fAVorIET VErVoErSMIDDEl:

fiets

ulTIEME oNTSPANNINg:

fietsen met een afsluitend 

biertje

BESTE SPorTPrESTATIE:

ooit kampioen voetbal 

geworden. En het beklimmen 

van de Alpe d’Huez, waarbij geld 

werd opgehaald voor het kWf

guIlTy PlEASurE:

Ik eet heel graag chocola

BESTE ADVIES:

Mijn tegeltje is: Het beste 

resultaat behaal je door te 

communiceren. Met andere 

woorden: bespreek een groot 

probleem, dan valt het vaak 

mee. “Het komt goed”, zegt 

men ook wel vaak in de bouw

WAAruIT BESTAAT EEN 

PErfECTE DAg Voor jou:

De zon schijnt, ik stap uit mijn 

appartement en ga skiën. Aan 

het einde van de dag drinken 

we een biertje, eten en vroeg 

naar bed... in oostenrijk. 

Perfect

Voor WAT IN HET lEVEN BEN 

jE HET MEEST DANkBAAr:

Ik ben eigenlijk wel gewoon 

dankbaar voor mijn leven, 

het had echt wel een beetje 

slechter gekund

IS Er IETS WAArVAN jE Al 

HEEl lANg DrooMT:

We hebben met het gezin 

een rondreis door Amerika 

gemaakt. Dat was een droom 

die uitkwam

AlS jE MorgEN Zou kuNNEN 

WAkkEr WorDEN MET EEN 

goEDE EIgENSCHAP of 

TAlENT ErBIj, WAT Zou DAT 

ZIjN:

Ik zou dan heel graag 

profvoetballer willen worden. 

of zanger met 50.000 mensen 

in het publiek, haha, ja dat lijkt 

me voor een keertje wel mooi!

WAT MAAkT DE STAD SlIM:

goede flexibele mobiliteit

PoST CoVID-19, WAAr kIjk 

jE HET MEEST NAAr uIT:

Toch wel weer naar een café. 

of een festival met vrienden 

een biertje drinken met muziek 

erbij. En naar de gezelligheid 

van een vrijdagmiddagborrel of 

verjaardag natuurlijk

www.carparks.nl

‘ Garagedaken 
ontwikkelen 
als nieuwe 
stadsparkjes’

jeroen Drenth
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