
MET DE AUTO 
NAAR GENT:
WAAR PARKEREN?
Shoppen in Gent, naar de film met vrienden, … Geen probleem! 
Verplaatst u zich met de fiets of met het openbaar vervoer, 
dan hoeft u uiteraard geen parkeerplaats te zoeken. Komt u 
met de auto naar Gent? Dan hebt u verschillende opties. 

Parkeren op een park-and-ride 

Blijft u langer in de stad, kies dan voor een park-and-ride (P+R) aan de rand van de 
stad. U kunt er overstappen op het openbaar vervoer. Op een aantal park-and-rides 
zal u ook een fiets kunnen huren. En aan P+R Weba/Decathlon vertrekt een gratis 
shuttlebus.

De park-and-rides zijn overwegend 
gratis. Dat wil zeggen: u parkeert er 
gratis en betaalt vervolgens voor de 
tram of bus die u naar de binnenstad 
brengt. Met een sms-ticket doet u dit 
voor 2 euro (+ 0,15 euro operatorkost). 
Met het m-ticket via de app van De Lijn 
maakt u een enkele rit voor 1,80 euro. 
Een Lijnkaart kost 1,50 euro.
Meer info over de tarieven van De Lijn 
vind u op www.delijn.be/tarieven.

De nachtbussen van De Lijn rijden elke 
dag tot 1 uur ’s nachts. Ontdek het 
nachtnet op www.delijn.be/nachtnet en 
stippel uw route uit op www.delijn.be. 

PARKEER EN FIETS
Op elke P+R staan openbare 
fietsenstallingen. In de loop 
van 2017 komen er afgesloten 
fietsenboxen en deelfietsen op 
de volgende P+R’s:

• P+R Gentbrugge 
• P+R The Loop/Expo
• P+R Watersportbaan
• P+R Bourgoyen
• P+R Galveston

Meer info op 
www.stad.gent/parkeren

OVERZICHT PARK-AND-RIDES:

Centrumparkings

De routes naar de (ondergrondse) centrumparkings wijzigen niet of nauwelijks na 
de invoering van het Circulatieplan. Vanaf 3 april is het wel belangrijk dat u meteen 
via de juiste sector binnenrijdt. Volg daarvoor de signalisatie op de stadsring (R40).
   
Suggestie: 
Voor een uurtje parkeren betaalt u tussen de 1,80 en 2 euro. Wilt u langer dan vijf 
uur ondergronds parkeren? Raadpleeg dan even de tarieven. In een aantal parkings 
voor kortparkeren loopt het tarief vanaf die tijdsduur snel op. 
Alle tarieven vindt u op www.stad.gent/parkeren

De ondergrondse parkeergarage Parking Gent-Sint-Pietersstation rijdt u binnen via 
de R4, Parking Dampoort via de stadsring of de rotonde aan de Dampoort.

P+RAdressenAantal 
plaatsen

Tram/bus 
naar centrum 

Frequentie

P+R The Loop/ExpoHélène Dutrieulaan, 
9051 Sint-Denijs-Westrem

168tram 1 
nachtbus N1

5-10 per uur

P+R GentbruggeLand van Rodelaan 9, 
9050 Gentbrugge

150tram 21
nachtbus N21

5-9 per uur

P+R Gentbrugge 
Arsenaal

Brusselsesteenweg, 
9050 Gentbrugge

250tram 21
nachtbus N21

5-9 per uur

P+R MoscouOefenpleinstraat, 
9050 Ledeberg

15tram 4 
nachtbus N4

5-8 per uur

P+R Mariakerke 
Post

Brugsesteenweg, 
9030 Mariakerke

25bus 3 
nachtbus N3

6 per uur

P+R WondelgemLiefkensstraat 39-45, 
9032 Wondelgem

46tram 1 
nachtbus N1

5-10 per uur

P+R OostakkerAntwerpsesteenweg 733, 
9041 Oostakker

200bus 17, 18, 76, 
77, 78 
nachtbus N17

2-4 per uur

P+R MuidePauwstraat 10, 
9000 Gent

50bus 62-6 per uur

P+R 
Maaltebruggepark

Maaltebruggepark, 
9000 Gent

40tram 1 
bus 76, 77, 78
nachtbus N1

5-10 per uur

P+R Hekers Ter Linden 29, 
9052 Zwijnaarde

68tram 21
bus 70, 71
nachtbus N21

5-9 per uur

P+R Watersportbaan Zuiderlaan, 
9000 Gent

230bus 38, 39 2-4  per uur

P+R Bourgoyen Driepikkelstraat 30, 9030 
Mariakerke

250bus 3
nachtbus N3

6 per uur

P+R Neptunus2 locaties: Botestraat 98 & 
Blauwstraat, 
9032 Wondelgem

148tram 1 
nachtbus N1

5-10 per uur

P+R Galveston 
(betalend)

Hurstweg 8, 
9000 Gent

250bus 55, 57, 583 per uur

P+R Weba/
Decathlon

Weba/Decathlon, 
Vliegtuiglaan 8-10, 
9000 Gent

200gratis 
shuttledienst 
van stad Gent

P+R Sint-
Pietersstation
(enkel abonnement)

Kruising Sint-Denijslaan 
en V. Vaerwyckweg,
9000 Gent

300tram 15-10 per uur

van maandag t.e.m zaterdag (niet op zon- en feestdagen)

9 tot 19u ROOD ORANJE GEEL GROEN

1 uur 2,50 1,50 1,50 0,80

2 uur 6,00 3,00 3,00 1,60

3 uur 10,00 4,50 4,50 2,40

Dagtarief 
(24u)

Niet mogelijk 6,00 Niet mogelijk 3,00

Na 19u ROOD (tot 24u)
ORANJE (tot 

23u)
GEEL GROEN

1 uur 1,50 1,00 gratis gratis

2 uur 3,00 2,00 gratis gratis

3 uur 4,50 3,00 gratis gratis

4 uur 6,00 4,00 gratis gratis

5 uur 7,50 Niet van toepassing gratis gratis

MEER INFO? 
www.stad.gent/parkeren 
Mobiliteitslijn: 09 210 10 30 
Mobiliteit@stad.gent

Parkeren op straat

Even snel de stad in blijft altijd mogelijk, ook met de auto. Het autovrij gebied mag 
men niet inrijden zonder vergunning en parkeren is er niet toegestaan. Verder kunt 
u op diverse plaatsen op straat parkeren. Hou er wel rekening mee dat hoe dichter u 
bij het centrum parkeert, hoe meer u betaalt. In de rode zone in de kern van de stad 
mag u overdag ook maar een beperkte tijd parkeren. In elke zone kunt u wel 2 keer 
per dag 15 minuten gratis parkeren. In tariefzone groen is dat 2 keer 30 minuten per 
dag, met minimum 20 minuten ertussen.
Bezoekers met een kaart voor personen met een handicap mogen bovengronds 
gratis parkeren, behalve op voorbehouden bewonersplaatsen en op plaatsen voor 
ultrakort parkeren. 

DE VIER TARIEFZONES VOOR PARKEREN OP STRAAT:

Let op: de controle gebeurt via de nummerplaat. Een ticket achter de voorruit hoeft niet meer.

MOBIEL PARKEREN
Vanaf mei kunt u ook met uw mobiele telefoon betalen, hetzij 
via een sms, hetzij via een applicatie op uw smartphone. 
U geeft uw nummerplaat in en het nummer van de parkeer-
automaat waar u parkeert. Gemakkelijk, handig en u betaalt zo 
geen cent te veel. Meer info op www.stad.gent/mobielparkeren.
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