
Parkeerkosten in 24 steden

Prijzige 
parkeerplek
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Een hele dag parkeren in het centrum van een grotere stad 
is vaak erg duur. Of zelfs helemaal niet mogelijk. 

Waar kun je voordelig parkeren als je een dagje op stap gaat?

 Ga je een dagje naar Haarlem en wil 
je in het centrum op straat parkeren, 
dan kost dat €42. In Groningen kan dit 
helemaal niet. Daar mag je niet meer 
dan één tot drie uur achter elkaar op 
straat parkeren. De meeste gemeenten 
hebben liever dat bezoekers in een gara-

ge parkeren. Maar ook die kosten kun-
nen flink oplopen. In Amsterdam betaal 
je het meest: €60 voor een dagkaart. 
Een alternatief is een parkeerterrein aan 
de rand van de stad. Op zulke P+R-ter-
reinen kun je vaak gratis parkeren. Vanaf 
die plek rijd je dan met het openbaar 
vervoer naar het stadscentrum. En soms 
is lopen ook een goede optie.

P+R vaak voordelig
We berekenden de parkeerkosten voor 
een dagje uit in 24  Nederlandse steden. 
We achterhaalden wat de goedkoopste 
plekken zijn in het centrum. Daarvoor 
vergeleken we de prijzen op straat en op 
een parkeerterrein met parkeergarages 
en P+R-mogelijkheden. Als parkeertijd  
kozen we van 10.00 tot 18.00 uur. Daar-
bij hielden we ook rekening met dag-
kaarten en maximale dagtarieven. 
In 13 van de 24 door ons onderzochte 
steden is P+R de goedkoopste parkeer-
optie. P+R staat voor ‘Park and ride’. Het 
parkeren is er vaak gratis of je betaalt 
een vast, laag bedrag voor de hele dag. 

Vervolgens reis je met het openbaar 
vervoer of bijvoorbeeld een shuttlebus 
naar het centrum. Soms is dit gratis of 
er zijn speciale kaartjes voor een vast 
tarief. Maar meestal betaal je gewoon 
het lokale tarief voor openbaar vervoer. 
In sommige steden ligt het centrum op 

loopafstand. Hoe het precies geregeld 
is, verschilt per stad. Het is handig om 
dit vooraf te bekijken. In Groningen 
moet je bijvoorbeeld online een kaartje 
voor de bus kopen. Je koopt dan een 
‘retour P+R’ van €6 voor maximaal vijf 
personen. Het parkeren is er gratis. Voor 
een dagje Den Bosch betaal je €4,50 op 
één van de drie P+R-terreinen. Vanaf het 
terrein rijd je gratis met maximaal vier 
personen per bus naar het centrum. Of 
je pakt een gratis fiets. In Amsterdam, 
Delft, Den Bosch en Den Haag is het 
verschil met de andere parkeermogelijk-
heden het grootst. 
NS-stations hebben overigens ook vaak 
een P+R-parkeergelegenheid. Daar kun 
je je auto parkeren en verder reizen met 
de trein (zie het kader).

Vooraf reserveren
P+R is niet voor alle onderzochte steden 
het voordeligst. Soms is een garage 
goedkoper. Zeker als je die vooraf met 
korting kunt reserveren. Zo betaal je bij 
parkeergarage Station in Haarlem €10 

in plaats van €20 als je vooraf reser-
veert. Dat is goedkoper dan met twee 
personen per openbaar vervoer van een 
P+R-terrein naar het centrum reizen. Uit 
onze vergelijking blijkt wel dat parkeer-
garages het minst vaak de voordeligste 
optie zijn. Parkeren op straat is in zes 
steden het goedkoopst: Alkmaar, Assen, 
Arnhem, Breda, Leeuwarden en Zwolle. 
Dat is dan wel vaak op een parkeer-
terrein. Of in de buitenste ‘schil’ van  
het centrum.  
Ga je een dagje shoppen of musea  be - 
zoeken? Bekijk dan vooraf waar je kunt 
parkeren en of je online kunt reserveren. 
Check ook hoe je kunt betalen. Zo heb 
je in de Haagse parkeergarage Stadhuis 
een creditcard nodig. En soms kun je in 
gerages niet met contant geld betalen, 
zoals in Paardenveld (Utrecht). Zie ook 
consumentenbond.nl/parkeerkosten.  u

In 13 van de 24 steden is P+R de 
goedkoopste parkeermogelijkheid

Met de trein
Je kunt natuurlijk ook met de trein 

naar een stad gaan. De kosten  
van een treinkaartje zijn afhan ke - 
lijk van de afstand. Je woonplaats  

en de stad waar je heen wilt  
bepalen of de trein een voor - 

delige keuze is. 
Woon je niet in de buurt van een 

station? Veel stations hebben een 
P+R-terrein. Met een treinkaartje 

krijg je vaak korting op de parkeer-
kosten. Op deze terreinen kun je 

overigens ook zonder treinkaartje 
terecht. Bijvoorbeeld om er te 

 parkeren als je die stad bezoekt. 
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Alkmaar

u Parkeerterrein: €3,37   

(Parcade)

Parkeergarage: €15 (Parking Grote Kerk)

P+R: €5,36 (Bergermeer)

Amsterdam

Straat: €36 (grachtengordel oost  

en schil eromheen)

Parkeergarage: €37,50 / €5 tot €25  

bij online reserveren (Oosterdok)

u P+R: €6,50 (diverse)

Breda

u Parkeerterrein: €4  

(Gasthuisvelden en Arsenaalpad)

Parkeergarage: €10 (De Prins,  

Het Turfschip, Chassé Parking)

P+R: €10 (Breda Prinsenbeek)

Den Haag

Straat: €16  

(centrum-rand)

Parkeergarage: €24 (Stadhuis)

u P+R: €6 (Hoornwijck)

Almere

Parkeerterrein: €10,30  

(diverse)

Parkeergarage: €10,30 (diverse)

u P+R: €5,08 (Parkwijk)

Arnhem

u Parkeerterrein: €7,20  

(P7 Parkeren onder de brug)

Parkeergarage: €14 (Velperplein)

P+R: €9,36 (Gelredome)

Delft

Straat: €23,50  

(schil om centrum zone C, E, F)

Parkeergarage: €18 (Marktgarage, 

 Prinsenhof, Zuidpoortgarage)

u P+R: €5,24 (Delft Campus)

Deventer

Straat of parkeerterrein: €10  

(diverse)

Parkeergarage: €10 (diverse)

u P+R: €4,40 (de Worp + voetveer)

Amersfoort

Straat of parkeerterrein: 

kan niet langer dan 4 uur

Parkeergarage: €15 (diverse)

u P+R: €6,40 (station Amersfoort 

Schothorst)

Assen

u Parkeerterrein: €5  

(Veemarktterrein)

Parkeergarage: €7,50 (diverse)

P+R: niet mogelijk

Den Bosch

Straat: €25,52  

(zone B rand centrum)

Parkeergarage: €20 (diverse)

u P+R: €4,50 (diverse)

Eindhoven

Parkeerterrein: €10  

(in zone A3)

Parkeergarage: €9,50 / €8 bij vooraf 

reserveren (Stadskantoor)

u P+R: €5 (Genneper)

Goedkoopste parkeeropties 
op zaterdag van 10 tot 18:  

• straat/parkeerterrein in centrum 
• parkeergarage in centrum 

• P+R (totale kosten parkeren en/
of ov-retour voor 2 personen). 

 Diverse: meer dan 3, zie consu-
mentenbond.nl/parkeerkosten  
u allergoedkoopste optie
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Groningen

Straat of parkeerterrein: niet mogelijk

Parkeergarage: €19,50  

(Q-Park Museum) / €10 bij reserveren 

(Centrum, Bios) 

u P+R: €6 (diverse)

Leiden

Straat of parkeerterrein: €22,40  

(Zone B1 schil rond centrum)

u Parkeergarage: €16 (diverse)

P+R: €21 (Leiden Haagweg)

Middelburg

Parkeerterrein: €14,10 (Hof van Tange, 

Loskade, Molenwater)

u Parkeergarage: €10,60 (diverse)

P+R: €10,70 (Segeerssingel)

Tilburg

Straat: €16,50 (zone centrum)

u Parkeergarage: €8 (Knegtel)

P+R: €10 (Station Tilburg Reeshof  

Noord en Zuid)

Haarlem

Straat: €41,60 (blauwe gebied)

Parkeergarage: €20 /  

u €10 bij vooraf reserveren (Station)

P+R: €14,72 (Spaarnwoude Haarlem)

Lelystad

u Straat: €6,50  

(paarse gebieden)

u Parkeergarage: €6,50 (diverse)

P+R: niet mogelijk

Nijmegen

Straat: €12 (groene zone)

Parkeergarage: €11 (Keizer Karel,  

Mariënburg, Eiermarkt)

u P+R: €3,50 (Nijmegen Noord)

Utrecht

Straat: €31,73 

(Zone A2, schil rond centrum)

Parkeergarage: €27 / €15 bij online 

reserveren (Hoog Catharijne)

u P+R: €6 (diverse)

Leeuwarden

u Straat of parkeerterrein: €3,50  

(Zone D net buiten centrum)

Parkeergarage: €6,30 (Klanderij,  

Oosterstraat, Hoeksterend)

P+R: €5,48 (Kalverdijkje)

Maastricht

Straat: €6,60  

(B-zone, direct rond centrum)

Parkeergarage: €14 (De Griend,  

de Colonel, Plein 1992)

u P+R: €4,50 (Maastricht Noord)

Rotterdam

Straat: €20,80  

(schil rond centrum, rode zones)

Parkeergarage: €17,50 (Schouwburgplein, 

Meent) / €10 bij vooraf reserveren (diverse)

u P+R: €6,56 (Kralingse Zoom)

Zwolle

u Parkeerterrein: €6  

(diverse)

Parkeergarage: €15 (Noordereiland)

P+R: €11,90 (Q-Park Hanzelaan)



Word lid en krijg direct toegang tot alle 
onafhankelijke tests en informatie.

Smaakt dit 
naar meer?

Gids

https://www.consumentenbond.nl/wordlid/lidmaatschap
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