
De cijfers zijn indrukwekkend: 998 parkeergarages in beheer in 

negen Europese landen, jaarlijks meer dan 110 miljoen bezoekers. 

In 1958 bouwde Interparking haar eerste garage in hartje Brussel 

en niet veel later werd de eerste vestiging in Rotterdam geopend. 

Hoofdkantoor Nederland is gevestigd in het fraai gerenoveerde 

WTC en Mariska Kornet is alweer vijf jaar verantwoordelijk voor 

de acquisitie van nieuwe projecten. ‘De band van Interparking 

met Rotterdam is heel sterk. Dat geldt ook voor mezelf; naast mijn 

baan ben ik bestuurslid van Jong Onroerend Goed Rotterdam, 

een netwerk van jonge vastgoedprofessionals in de regio. Heel 

inspirerend om met elkaar te sparren over de ontwikkelingen die 

zich voordoen en hoe we daarop kunnen inspelen.’

Sterke marktpositie
De portefeuille van Interparking in Rotterdam is inmiddels 

14 projecten groot en bevat zowel eigen parkeergarages als 

parkeervoorzieningen die voor derden-opdrachtgevers worden 

beheerd. ‘Dat geeft ons een sterke marktpositie. We beheren 6.200 

parkeerplaatsen in Rotterdam. Dat staat gelijk aan een lange file van 

de Kuip naar het centrum van Den Haag!’ Markante objecten zijn 

onder meer de Lijnbaan-garage (In 2019 aangekocht nadat deze 

langdurig was gehuurd) en de parkeerplaatsen onder de Markthal 

waarvoor wij in 2015 een European Parking Award gewonnen 

hebben. Deze laatste garage huren we van de gemeente op basis 

van een langjarige overeenkomst.’ De combinatie van ontwikkelen, 

exploiteren en in eigendom houden, geeft Interparking een 

duidelijke voorsprong in de markt, zo legt Kornet uit. ‘Onze missie 

is om steden bereikbaar te houden met hoogwaardige en betaalbare 

parkeeroplossingen. Rotterdam staat niet stil, er gebeurt heel veel 

in deze stad. Nieuwe gebouwen en gebieden maar ook bijvoorbeeld 

het stimuleren van het toerisme. Een goede bereikbaarheid draagt 

daar onmiskenbaar aan bij en daar zetten wij onze expertise graag 

voor in.’

Binnensteden autoluw
De focus van Interparking 

bevindt zich op drukbezochte 

plekken in en om de steden. 

‘Dat kan variëren van 

binnenstedelijke winkelgebieden 

tot en met ziekenhuizen die 

wij met langjarige concessies 

compleet ontzorgen. Maar ook 

bijvoorbeeld een locatie als 

het strand van Scheveningen, waar we recent ons nieuwe project 

Boulevard hebben opgeleverd.’ Binnen dit werkgebied, dat zich 

concentreert op de Randstad maar ook bijvoorbeeld 17 garages 

in Groningen omvat, doen zich verschillende trends voor. Kornet 

duidt op de ambitie van veel gemeenten om de binnensteden 

autoluwer te maken en het parkeren op straat terug te brengen: 

‘Wij verleggen daarom onze aandacht van hartje centrum naar 

de locaties aan de rand van de binnenstad, waar we met ons 

Park & Walk-concept het parkeren koppelen aan aantrekkelijke 

wandelroutes naar de binnenstad.’ Er is begrip voor de nieuwe 

gemeentelijke inzichten op het gebied van mobiliteit maar 

Kornet laat ook een waarschuwend geluid horen. ‘Wij maken 

ons wel zorgen over de bereikbaarheid van onze binnenstad. De 

introductie van 30km wegen en infrastructurele wijzigingen (bijv. 

eenrichtingsverkeer) zorgt er bijvoorbeeld in Rotterdam voor dat 

het centrum op vrijdagmiddag overvol is met mensen die de stad 

willen verlaten. In binnensteden snappen we dat de auto wordt 

teruggedrongen, maar als het centrum een plek moet zijn om 

te wonen, recreëren én werken dan zal de infrastructuur hierop 

ingericht moeten worden. Niet iedereen kan ook even goed van het 

openbaar vervoer gebruik maken. Over dit soort zaken zijn we in 

goed gesprek met de gemeente Rotterdam en reiken we vanuit onze 

expertise en kennis ook oplossingen aan.’

Duurzame diensten
De inzet die veel steden - waaronder Rotterdam - plegen 

op duurzaamheid vindt haar counterpart in de aanpak van 

Interparking. ‘We zorgen er bijvoorbeeld voor dat klanten online al 

een plek in een van onze garages kunnen reserveren. Dat voorkomt 

dat ze in de stad nodeloos rondjes moeten rijden en ongewenste 

emissies uitstoten: men gaat recht op het doel af. Bovendien 

krijgen klanten die online boeken een aantrekkelijke korting.’ In 

de garages wordt het palet aan duurzame diensten ook steeds 

verder uitgebreid. ‘We investeren volop in het aanbrengen van 

laadpunten voor elektrische auto’s. Ook kijken we naar de kansen 

voor elektrische deelfietsen, scooters en wellicht zelfs de elektrische 

step - als deze wordt toegelaten op de weg. Het zijn allemaal 

mogelijkheden om de last mile naar de bestemming comfortabel en 

duurzaam te overbruggen en wij willen dat graag faciliteren.’ Ook 

het eigen energiemanagement en het zelf opwekken van duurzame 

stroom behoren tot de speerpunten van Interparking.

Kijkend naar de toekomst wordt het volgens Mariska Kornet 

interessant om te zien hoe mensen gaan wonen en werken en welke 

keuzes bedrijven gaan maken op het gebied van mobiliteit. ‘Er is 

bijvoorbeeld veel behoefte aan flexibele concepten. Daarom gaan 

wij - het liefst in een zo vroeg mogelijk stadium - ook in overleg met 

klanten en stakeholders om per locatie het beste concept te kunnen 

aanbieden.’

In Rotterdam zette in 1965 Interparking voet aan wal op 
de Nederlandse parkeermarkt. De van oorsprong Belgische 
onderneming sloeg hier voor het eerst haar internationale 
vleugels uit en met succes. Inmiddels heeft Interparking 
in Nederland een omvangrijke portefeuille opgebouwd. 
New Business Manager Mariska Kornet licht de missie en 
ambities voor de toekomst toe.
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beste restaurant:

mevrouw meijer in rotterdam noord

de lekkerste koffie:

giraffe koffie

waar staat de stad voor in vier 

woorden:

niet lullen maar poetsen!

Favo public space:

een rondje kralingse plas

Favoriete winkel:

Van den assem

mooiste gebouw:

de markthal

waar ben je bang voor:

Verlies van een dierbare

wat/wie maakt jou boos: 

de oorlog in Oekraïne 

wat/wie maakt je blij:

mijn golden retriever zoey van 10 

maanden

waar moet je heel erg om lachen:

de avondshow met arjen lubach

waar ben je trots op:

mijn leven als expat in nieuw zeeland 

en australië en vervolgens mijn 

sabbatical en rondreis in zuidoost azië. 

dit was een hele onderneming en groot 

avontuur

wie is jouw held:

maarten van der weijden

wat is je favoriete sport:

handbal en cricket

ben je een einzelgänger of een groepsdier:

meer een groepsdier

introvert of extravert:

extravert

Optimist of pessimist:

Optimist

welke eigenschap waardeert u in uw 

partner:

zorgzaam

guilty pleasure:

broodje halen bij Chinny’s 

welk jaargetijde is het fijnst:

het voorjaar

Favoriet vakantie bestemming:

de Caribische eilanden

topserie op netflix:

peaky blinders

wat ga je zeker nog een keer doen:

een rondreis door zuid-amerika

Mariska Kornet

New Business Manager Interparking 

mooiste straat:

de meent

persoonlijke City secret:

de binnentuin van restaurant mara 

(scheepvaartkwartier)

welke mensen maken echt verschil in 

rotterdam:

de lokale ondernemers die ervoor 

zorgen dat rotterdam haar eigen 

identiteit heeft

welke buurt is echt in opkomst:

katendrecht, van een plek waar je niet 

wil zijn, naar een plek waar je moet zijn

wat gaat echt goed in de stad:

nieuwe horeca concepten! rotterdam 

heeft er zoveel leuke plekken bij 

gekregen. kijk maar eens naar de 

invulling van de hofbogen

en wat moet echt beter: 

de hoogstraat is zijn naam niet 

waardig. Qua loopstroom zou je hier 

zo’n gezellige winkelstraat van de 

markthal naar koopgoot van kunnen 

maken. nu is het een kille boel

wat is de mooiste route om te 

hardlopen of te fietsen:

langs de schie door delfshaven het 

centrum in

wat wilde je vroeger later worden:

piloot, advocaat en gymdocent

welke wijze les neem jij ter harte:

als de ene deur dicht gaat, gaat ergens 

anders een andere deur open. dus, 

loslaten en doorpakken

ben jij altijd zeker van je zaak:

nee, vaak wel

waar kunnen ze jou voor wakker maken:

nooit doen


