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PARKEERTARIEVEN IN DE STAD

DUUR MIDDAGJE 
SHOPPEN

Als je niet oplet, pakt je winkeluitje extra duur uit. 
Vooral in het centrum kunnen de parkeerkosten flink oplopen. 

Voorkom prijzige verrassingen en ga voorbereid op pad.  

‘Parkeren is in de meeste steden ge
woon een ramp. Tarieven rijzen de pan 
uit, parkeerautomaten werken soms  
niet of er kan geen contant geld in. Of  
je hebt een app nodig om te kunnen 
parkeren.’ Menig automobilist ergert 
zich aan parkeren in de binnenstad, 
blijkt uit een oproep op ons forum.  
Maar niet iedereen wil of kan buiten 
de stad parkeren of met het openbaar 
vervoer naar het centrum gaan. 
Dat parkeren in de binnenstad duur is, 
zal niemand verbazen. Maar je kunt wel 
iets besparen door voorbereid op pad te 
gaan en niet de eerste de beste parkeer
plek of parkeergarage in te duiken. We 
zochten voor 32 (binnen)steden  
uit wat de hoogste en laagste parkeer
tarieven op straat en in parkeergarages 
zijn. De tarieven verschillen per dag, 
 tijdstip en parkeerduur. Wij zijn uitge
gaan van uurtarieven die gelden op 
zaterdag om 15 uur. 

OP STRAAT
Misschien niet de eerste stad waar je 
aan denkt om te gaan winkelen, maar 
wel goedkoop: Zoetermeer. Op straat 
parkeren kost er maar €1,50 per uur. Dat 
is voor een stad in de Randstad opmer
kelijk. Vergelijkbare tarieven zien we in 
hartje centrum verder alleen in plaatsen 
als Terneuzen (€1,60) en Emmen (€1,75). 
Op straat parkeren wordt in een aantal  
steden flink ontmoedigd, door in be
paalde gebieden alleen met verplich

te en dure dagkaarten te werken. 
In Alkmaar (€21,70), Amstelveen 
(€16), Delft (€29,50), Deventer (€25), 
Dordrecht (€22,40), Leiden (€13,50) en 
Tilburg (€16,50) moet je dus opletten 
waar je op straat parkeert. Gemeenten 
noemen dit schriktarieven. ‘Parkeer
plaatsen op straat zijn vooral bedoeld 
voor bewoners en hun bezoekers. Be
zoekers van de stad zien we het liefst in 
de parkeergarages’, licht de gemeente 
Delft toe.
Amsterdam kent geen verplichte 
dagkaarten en je betaalt er op straat 
maximaal €5 per uur. Van de vier grote 
steden is Den Haag het goedkoopst 
met een uurtarief van maximaal €2,70. 
Overigens zijn volgens nieuwsberichten 
Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en 
Utrecht van plan om de straattarieven 
volgend jaar flink te verhogen. 

IN EEN GARAGE
‘Veel steden doen aan autootje pesten 
door ons in dure parkeergarages te 
dwingen’, merkt een lid op ons forum 
op. De meeste gemeenten zien inder
daad het liefst dat bezoekers hun auto 
in een parkeergarage achterlaten. Maar 
dat parkeergarages per definitie duur
der zijn dan parkeerplaatsen op straat 
klopt niet. Het gemiddelde uurtarief is 
op straat €3,94 en in een garage €2,74. 
Van de 32 binnensteden die we onder
zochten, vonden we in 16 steden het 
hoogste uurtarief bij een parkeergarage, 

 Op straat 
 parkeren wordt in 
een aantal steden 
flink ontmoedigd

€9 VOOR EEN UURTJE PARKEREN
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TEKST EVELIEN MANSENS

€21,70*
€2,80

ALKMAAR

H: o.a. De Kwakel
L: Ill Palazzo
*verplichte 
dagkaart

H: Binnenstad
L: Binnenstad

*verplichte 
dagkaart

€0
€3*

€2,80

ALMERE

H: Tegelzetterdek
L: o.a. P1 

Koolzaadveld

Almere stad/
zone 36010

€2,20
€2,30

€2,65

AMERSFOORT

H: o.a. St. Jorisplein
L: Asch van 

Wijckgarage

Zone A1

€1,50
€3

€16*
€2

AMSTELVEEN

H: Q-Park 
Stadsplein

L: o.a. Schouwburg

H: Centrum, zone C
L: Centrum, zone A

*verplichte 
dagkaart

€2
€2,50

€5
€3

AMSTERDAM

H: o.a.Q-Park 
Bijenkorf

L: o.a. De Hallen

H: Centrum, paars 
(tariefgebied 1)
L: Centrum, roze 
(tariefgebied 3)

€3
€9

€3
€2,60

APELDOORN

H: o.a. Q-Park 
Museum Centrum
L: o.a. Brinklaan

H: Zone Centrum 
(groen)

L: Zone Rand 
(paars)

€2
€3

€2,90
€1,75

ARNHEM

H: Q-Park 
Broerenstraat
L: Velperplein

H: Gebied 26001
L: 26071 (rood), 
26061 (blauw), 
26051 (paars), 
26082 (grijs)

€2,20
€3

€2,20
€1,40

BREDA

H: o.a. Q-Park 
Centrum

L: o.a. De Barones

H: Centrumzone
L: Singelzone

€2,50
€3

en in 12 steden op straat. In 4 steden 
waren de parkeergarage en ‘de straat’ 
even duur. 
Niet alleen op straat, maar ook in 
parkeergarages ben je in Zoetermeer 
het goedkoopst uit. Je kunt daar de 
eerste twee uur gratis in een van de vele 
garages parkeren. In Amsterdam is het 
opletten geblazen: voor je het weet, 
 parkeer je in de duurste garages van  
ons land: €9 per uur. Terwijl er in de 
Amsterdamse binnenstad ook parkeer-
garages voor €3 per uur zijn. 
Buiten de vier grote steden valt Nijme-
gen op. Daar betaal je voor de duurste 
parkeergarage €5 per uur. Dan vallen 
steden als Delft, Haarlem en Leiden met 
€3 per uur nog mee. 

PER MINUUT
Berekenen wat je aan parkeerkosten 
kwijt bent voor een middagje shoppen, 
is een hele kunst. Op sommige plekken 
gelden starttarieven, veranderen de 
tarieven na het eerste, tweede of derde 
uur parkeren, of is de hoogte afhankelijk 
van de manier waarop je betaalt (pin  
of contant). 
Meestal worden de tarieven per uur 
weergegeven. Welke tijdseenheid er 
bij de afrekening wordt gebruikt, is 
vaak onduidelijk. Afrekening per uur is 
erg ongunstig. Wie 5 minuten langer 
wegblijft, moet dan voor het hele vol-
gende uur betalen. Zoals in de garage 
P1 Parking Waterlooplein in Amsterdam, 
waar de verdubbeling hard aankomt:  
€5 voor 60 minuten en €10 voor 65 
 minuten. De Consumentenbond pleit al 
lange tijd voor afrekenen en weergave 
per minuut, maar helaas is dat nog lang 
niet overal ingevoerd. Wel wordt er  
regelmatig met kleinere tijdseenheden 
gewerkt, zoals 3, 12, of 30 minuten. Dat  
is al beter dan per uur, maar door al die  
verschillen is het lastig om snel uit te 
rekenen waar je het goedkoopst uit bent.  
Met een parkeerapp kun je wel per 
 minuut betalen, maar de apps zijn nog 
niet overal te gebruiken. Sommige 
parkeergarages kun je overigens alleen 
gebruiken met een (speciale) parkeer-
app. Die hebben we daarom weggelaten 
in de vergelijking. >>

Hoogste (H) en laagste (L) tarieven op straat en in parkeergarages • rood: vanaf €4 • groen:  
t/m €1,50 • gepeild in juni, per uur op zaterdag 15 uur • tarieven kunnen na het 1e uur wijzigen
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PARKEERTARIEVEN IN DE STAD

€29,50*
€0,60

DELFT

o.a. Phoenix-
garage

H: Binnenstad
L: Binnenring 

*verplichte 
dagkaart

€3

€2,60
€2,10

DEN BOSCH

H: o.a. Tolbrug
L: o.a. Wolvenhoek

H: Centrum
L: Rand centrum

€2,30
€3,30

€2,70
€2,15

DEN HAAG 

H: o.a. Q-Park 
Veerkaden

L: P1 Parking Wijn-
haven (Turfmarkt)

H: Centrum
L: Centrum

€1,50
€6

€1,75

EMMEN

o.a. Myriade 
Willinkplein

Centrum

€1,75

€2,90

ENSCHEDE

o.a. Q-Park 
Enschede 

(Zuidmolen)

Centrum

€3

€2,90
€2,70

GRONINGEN

H: o.a. Q-Park 
Rademarkt

L: Interparking 
Provinciehuis

H: Binnenstad 
Diepenring 

L: Hortusbuurt en 
Binnenstad-Oost

€2,40
€3

€2,90
€2,60

HILVERSUM

H: Q-Park Markt
L: Q-Park 

Wandelpad

H: Centrum
L: Schil

€1,68
€3

€2,80
€1,60

LEEUWARDEN

H: o.a. Zaailand
L: o.a. Hoeksterend

H: Zone A
L: Zone B

€1,90
€2,50

€13,20*
€2

LEIDEN

H: Breestraat
L: Langegracht

H: Deel Zone A
L: Zone B1
*verplichte 
dagkaart

€0,50
€3

€4
€3,20

ROTTERDAM

H: o.a. Q-Park 
Bijenkorf

L: o.a. Schouw-
burgplein

H: Centrum, 
tarief A

L: Centrum, 
tarief B

€2
€4

€1,60

TERNEUZEN

o.a. OostkolkCentrum

€1,40

€16,50*
€1

TILBURG

H: o.a. Konings-
plein

L: Knegtel

H: Tariefzone 1
L: Tariefzone 3

*verplichte 
dagkaart

€1,80
€2

Hoogste (H) en laagste (L) tarieven op straat en in parkeergarages • rood: vanaf €4 • groen:  
t/m €1,50 • gepeild in juni, per uur op zaterdag 15 uur • tarieven kunnen na het 1e uur wijzigen
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€25*
€1,90

DEVENTER

H: Q-Park de 
Boreel

L: Beestenmarkt

H: Zone 6
L: Zone 3

*verplichte 
dagkaart

€1
€3

€22,40*
€1,70

DORDRECHT

H: o.a. P1 Parking 
Drievriendenhof
L: Energiehuis

H: Tariefzone 1B
L: Tariefzone 3

*verplichte 
dagkaart

€1,30
€3

€3,50
€2,60

EINDHOVEN

H: o.a. Q-Park 
Bijenkorf
L: Q-Park 

Heuvelgalerij

H: Centrum
L: Centrum

€2,50
€3

€4,50

HAARLEM

H: o.a. De Appelaar 
Grote Markt

L: Parkeergarage 
Station

Binnenstad
Zone B

€2,25
€2,98

€2,05

HELMOND

H: o.a. Elzas-
passage

L: Q-Park 
Smalstraat

Centrum

€1,10
€2

€1,90

HENGELO

H: Q-Park De Brink
L: Thiemsbrug

Centrum

€1,80
€3

€2.60
€1,40

MAASTRICHT

H: Q-Park Vrijthof
L: o.a. Q-Park 
Bonnefanten-

museum

H: Zone A1 en 
deel A2 

L: Deel zone A2

€2
€4

€2,70
€2,30

NIJMEGEN

H: Casino
L: o.a. Eiermarkt

H: Centrum (rood)
L: Rand centrum 

(paars)

€2,70
€5

€2

PURMEREND

H: o.a. P1 Parking 
Claxonate

L: Q-Park Eggert

Centrum

€1,60
€2

€4,71
€3,64

UTRECHT

H: Q-Park La Vie
L: Paardenveld

H: Zone A1
L: Zone A2

€2,80
€6

€1,50

ZOETERMEER

o.a. Stadshart P1Centrum

€0

€2,80

ZWOLLE

H: o.a. Q-Park 
Centrum

L: o.a. Noorder-
eiland

Binnenstad, 
binnen de gracht

€2,80
€3
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SMAAKT DIT NAAR MEER?
Ontdek gratis 2 maanden* lang alle tests 
en tips van de Consumentenbond.

*) maandelijks opzegbaar, ook tijdens de eerste 2 maanden
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http://www.consumentenbond.nl/wordlid/consumentenbond
http://www.consumentenbond.nl/service/vragen/nieuwsbrief/nieuwsbrieven-van-de-consumentenbond/
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