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M
obiliteit verandert’, 
zegt Drenth. 
‘Elektrische auto’s 
en elektrische 

fietsen worden belangrijker. 
Steeds meer mensen bestellen 
op hun smartphone even 
een Uber, verder zijn er de 
vele deel-autoconcepten, 
de zelfrijdende auto die zijn 
schaduw vooruitwerpt. Je 
merkt de verandering. Vijf 
jaar geleden was er nog weinig 
geloof in de zelfrijdende auto. 
Nu wordt er volop over gepraat. 
Parkeergarages in steden zijn al 
minder vol, omdat er minder 
wordt gewinkeld. Dat zet 
misschien nog verder door. 
Ontwikkelaars en investeerders 
zijn met die veranderingen aan 
het stoeien. Hoe ga je om met 
mobiliteit, welke concepten 
zijn aan het winnen? Niemand 
weet het helemaal zeker. Wij 
bouwen nu in ieder geval 
altijd parkeergarages met 
een modulair bouwsysteem, 
circulair. Dan kan je ook altijd 
indien gewenst lagen toevoegen 
of er weer afpellen. Of de 
gehele garage demonteren en 
elders weer opbouwen. Heel 
duurzaam, passend bij de 
cradle-to-cradle gedachte. 
Bovendien reserveren we steeds 
vaker ook een aantal plekken 
voor deelauto’s in de garages. 
Op die manier speel je in op de 
veranderingen die gaande zijn.’

Boven de grond
Dit jaar bouwt Continental 
Car Parks circa 10 garages, 
alle bovengronds. ‘Een 
parkeergarage bovengronds 
is circa vier keer goedkoper 
dan een ondergrondse 
parkeergarage. Daarmee 
ontstaat ook budget om er 
iets moois van te maken. Er 
wordt meer aandacht aan het 
ontwerp besteed dan voorheen. 
Als de parkeergarage midden 
op een plein staat, moet deze 
wel passen in de buurt. De 
garages die we bouwen zijn 
heel divers. Zo bouwen we op 
dit moment bijvoorbeeld voor 

een ziekenhuis bovenop het dak 
van de garage operatiekamers 
gebouwd. Op het dak van een 
winkelcentrum in Maarssen 
hebben we vergaderruimtes en 
een restaurant gemaakt.’

Functies toevoegen
Functies toevoegen aan de 
garages is hoe dan ook een 
belangrijk adagium van 
Continental Car Parks. ‘Bij de 
helft van de parkeergarages die 
we dit jaar hebben gebouwd 
voegden we functies toe. Dat 
kan gaan om die al genoemde 
operatiekamers. Vonden 
wij zelf vrij spectaculair. Of 
een restaurant, commerciële 
ruimtes of studio’s, een 
sportschool, of een stadspark 
met gelegenheid tot barbecueën 
voor de bewoners, tot zelfs 
een sportveld bovenop het 
dak van de garage. Aan het 
toevoegen van die functies 
zitten meerdere voordelen. De 
exploitatie van de garage wordt 
vaak nog gunstiger als je functies 
toevoegt. Bovendien genereer 
je meer traffic rondom en in de 
garage, waardoor er dynamiek 
en gezelligheid ontstaat en het 
sociaal veiliger wordt.’

voorloper
Continental Car Parks is met 
het toevoegen van die functies 
aan garages een voorloper 
in Nederland. Dat waren ze 
eigenlijk altijd al. ‘Zonder 
onszelf nou op de borst te 
willen kloppen, we waren 
er wel vroeg bij als het gaat 
om bijvoorbeeld de sociale 
veiligheid in parkeergarages. Je 
wil liever geen parkeergarages 
zoals ze eruitzien in krimi’s 
als Derek. Want daar was de 
parkeergarage steevast de plek 
waar de moord gepleegd was. 
Wij hebben bijvoorbeeld altijd 
veel geïnvesteerd in daglicht 
in de garages. Zodat je ook 
een goed contact met de 
buitenwereld voelt in de garage 
en er wat sociale controle, 
van buiten naar binnen, 
ontstaat. Vervolgens waren 

we het eerste bouwbedrijf 
dat standaard ledverlichting 
aanbracht in de garages. En 
nu al maken wij een groot 
aantal parkeergarages helemaal 
energieneutraal, middels een 
laag energieverbruik in de 
gebruikersfase en met behulp 
van zonnepanelen doorgaans.’

7 miljoen auto’s
Samen met zijn klanten – 
onder meer ziekenhuizen, NS 
Vastgoed, gemeentes, grote 
projectontwikkelaars – denkt 
Continental Car Parks na over 
de toekomst van parkeren. ‘Zij 
hebben daar ideeën over en wij 

Ondanks ontwikkelingen als deelauto’s en de komst van de zelfrijdende auto groeit 
het Nederlandse wagenpark nog altijd. Parkeeroplossingen zijn dus zeer gewenst. 
Continental Car Parks is specialist daarin. Het bouwt bovengrondse permanente 
en tijdelijke parkeervoorzieningen. Modulair, heel duurzaam dus. We spreken 
commercieel directeur Jeroen Drenth.
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onze ervaring. Samen kunnen 
we het beste plan maken. Als 
je op langere termijn kijkt, 
zal de zelfrijdende auto er 
zeker komen. Tegen die tijd 
zijn er beduidend minder 
garages nodig. Nu rijden er 
nog altijd 7 miljoen auto’s 
rond die parkeerplaatsen 
nodig hebben. Wij verwachten 
dat onze business nog zeker 
20 jaar toekomst heeft. 
Misschien bouwen we tegen 
die tijd de zelfregulerende 
inductie oplaadstations van 
de toekomst. We opereren in 
een nichemarkt en daar zitten 
we goed. Maar we hebben een 

Terugblik 2019

Wat was de belangrijkste les uit 2019 
‘Afgelopen jaar heeft de elektrische 
auto echt haar introductie 
gemaakt. Waar wij eerst één of 
twee oplaadstations plaatsten is 
10% van de totale capaciteit echt 
de norm geworden en daar moet de 
elektrische installatie op ingericht 
worden. Verder is samenwerking 
het woord van 2019. De bouwsector 
loopt op haar tenen en dus kiezen 
bedrijven voor het uitvoeren van 
projecten die aansluiten bij hun 
corebusiness. Wij realiseren als 
specialist in parkeervoorzieningen 
een groot aantal parkeeroplossingen 
voor andere aannemers. Hierdoor 
hoeft de aannemer c.q. onze 
opdrachtgever zich alleen nog maar 
bezig te houden met de woningen, 
het appartementencomplex of de 
kantoorruimte.’
Welk cijfer geef je 2019 
‘Het jaar 2019 was erg goed, 
veel nieuwe projecten, mooie 
nieuwe doelgroepen en prachtige 
vervolgopdrachten. en ondanks de 
grote hoeveelheid nieuwe projecten 
zijn alle projecten volledig in control. 
een rapportcijfer is lastig, maar 
misschien wel een 9, altijd kritisch 

‘

blijven kijken naar mogelijke 
verbeteringen maar ook beseffende 
dat de huidige marktsituatie niet 
oneindig is.’
 
Voorspelling 2020

Wat staat er op de agenda voor 
2020 
‘Voor het jaar 2020 staan er 
een aantal hele grote projecten 
gepland. Door die succesvol te 
realiseren kunnen wij ook de 
komende jaren onze leidende 
positie in de markt behouden. 
Verder willen wij kort op de actuele 
marktontwikkelingen blijven 
zitten. Zo zorgt de elektrische 
auto ook voor een ander 
brandveiligheidsscenario en daar 
kunnen wij dan weer het verschil 
met de concurrentie maken.’
Wat is je droom voor de toekomst 
‘Heel graag zou ik door willen gaan 
met ons huidige team. De actuele 
projecten zijn spraakmakend 
en uitdagend en daar werken 
wij met veel plezier aan. Waarbij 
er ook voldoende ruimte is 
voor ontspanning. stagnatie is 
achteruitgang, maar wanneer wij 
dit kunnen volhouden is dat echt 
iets om van te dromen.’

‘ Een parkeergarage 
bovengronds is vier keer 
goedkoper’


