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“Bij EZ Park zijn we goed in het zo slim en  

parkeergarage, die eventueel kan worden 
aangepast of ‘opgepakt’ kan worden om 
ergens anders opnieuw opgebouwd te 
worden. We kijken daarbij hoe we deze op 

landschap kunnen plaatsen. Waar plaatsen 
we de garage en hoe gaan we om met 
rijroutes en in- en uitgangen? Met een klant 
bespreken we de plek die zij in gedachten 
hebben en hoeveel ruimte er is. Op basis 
daarvan adviseren we hoe we daar het 
beste een parkeergarage neer kunnen 
zetten. Moeten we bijvoorbeeld meer de 
hoogte in bouwen, zodat de grond beter 

ruimte dus,” aldus Egelmeers.

Hubs in nieuwe woonwijken
“Hoewel veel parkeergarages neergezet 
worden bij grote bedrijven of openbare  
gelegenheden, is een nieuwe ontwikkeling 
het bouwen van een parkeergarage als 
hub in woonwijken. Daar houden we ons 
steeds meer mee bezig. Bewoners van een 
nieuwe wijk dienen hun auto in de hub te 
parkeren in plaats van voor de deur. Door 
die manier van parkeren ontstaan nieuwe, 
mooie, autoluwe wijken. Als het gaat om 
bereikbaarheid is dat een prachtige oplos-
sing. En er kunnen meer auto’s worden  
geparkeerd op een kleiner oppervlak.  
Bovendien komt de wijk er fraaier uit te zien. 
Onze garages worden zo onderdeel van  

ruimte in een nieuwe wijk wordt omgegaan.”

“Omdat we met EZ Park gespecialiseerd 
zijn in modulaire parkeergarages, zijn we 
een interessante partij voor gebieds- en 
projectontwikkelaars en bouwbedrijven. Zij 

de hub in een nieuwbouwwijk. Op basis van 
het plan voor die woonwijk ontwikkelen  
en bouwen wij een parkeergarage. Zo’n 
samenwerking verloopt hartstikke goed en 
is tamelijk uniek in Nederland.”

Egelmeers ziet een verandering gaande op 
het vlak van mobiliteit, maar ziet de vraag 
naar parkeergarages daarbij stijgen. “In de 
toekomst gaat het echt wel gebeuren dat 
er minder auto’s komen en meer andere 
vormen van mobiliteit. Je ziet dat veel jeugd 
ook al wat minder waarde hecht aan een 
auto. Maar dat houdt de ontwikkeling van 
parkeergarages niet tegen. Die zullen alleen 
meer gecombineerd worden met andere 
vormen van vervoer én vaker in woonwij-
ken verschijnen. Die hubs zullen daardoor 

groeien en daaruit ontstaan weer nieuwe 
behoeftes.”

“Deze hubs kunnen uitgebreid worden met 
allerlei voorzieningen. Winkels, afhaal- 
punten voor pakketjes, een stomerij, dat 

zo uitgebreid maken als zij willen, maar daar 
houden we ons niet mee bezig. En zaken 
als onderhoud en software laten we aan 
henzelf over. Maar we luisteren wel naar de 
wensen van onze klanten en passen de  
garage daarop aan. Daar zijn we goed in: 

“Op dit moment ligt de focus ook op het 
gebied van elektrische auto’s in parkeer-
garages, want dat aantal wordt er steeds 
meer. Het aantal aanvragen voor hubs 
stijgt ook en dat klinkt misschien logisch, 
maar toch zijn er heel veel mensen die hun 
auto ‘gewoon’ voor de deur willen parkeren. 
Voor hen is een hub minder logisch, maar 
misschien zal dat in de toekomst toch lang-
zaam moeten veranderen.”

Duurzaamheid
Egelmeers: “We werken zoveel mogelijk 
samen met hetzelfde team en dezelfde 
partners. We bouwen met hen duurzame 
relaties op en dat maakt het werk een stuk 

we werken. We hoeven sommige dingen 
dus niet steeds opnieuw uit te leggen en 
gaan er geen dingen mis die bij nieuwe 
bouwpartners misschien wel mis kunnen 
gaan. Zo komen we in het bouwproces voor 
weinig verrassingen te staan en kunnen we 

bij nieuwe projecten.”

“Maar het meest duurzame aan onze op-
lossingen is natuurlijk dat we onze parkeer-
garages gewoon kunnen aanpassen als 
de situatie daarom vraagt: juist hoger, of er 
een stuk afhalen. En ‘oppakken’ en ergens 
anders weer opbouwen. Duurzamer dan 
dat wordt het eigenlijk niet.”

PARKEER

Hubs in nieuwe woonwijken  
de toekomst?

“Hoe de toekomst van parkeergarages er uitziet? Er zullen ongetwijfeld minder auto’s komen in de toekomst. Maar 
dat houdt de ontwikkeling van parkeerhubs niet tegen. Die zullen steeds meer in nieuwe woonwijken verschijnen 
en uitgebreid worden met andere voorzieningen. Met EZ Park richten wij ons ook steeds meer op deze hubs in 
woonwijken”, zegt Frank Egelmeers, directeur van EZ Park.
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