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Beschrijving maatregel Met een P+R locatie kan de automobilist binnen een verplaatsing zijn auto 
parkeren en overstappen van de auto naar het openbaar vervoer of de fiets 
(P+Bike). Dit doet hij dicht bij de herkomstlocatie (treinstation) of dicht bij de 
bestemmingslocatie (stadsrand of regionale routes naar de stad).

Doel maatregel Het doel van de P+R locatie is om reizigers files te laten vermijden, gemak en 
minder stress op te laten leveren en te voorzien in lagere (parkeer)kosten. De 
maatschappelijke voordelen zijn: minder files, beter benutten van het 
wegennet en de parkeervoorzieningen, meer reizigers in het openbaar 
vervoer, kostenreductie, verbetering van de leefbaarheid in de stad en minder 
ruimtegebruik in de stad.

Doelgroep Woon-werk, zakelijk , vrijetijd 
Beoogt effect op Verbeterde doorstroming, overstap openbaar vervoer of fiets
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Kosten De aanleg van één parkeerplaats op een P+R terrein kost ongeveer € 6.000,-
tot €10.000,-. In de binnenstad kost de aanleg van een parkeerplaats in een 
garage meer dan  €25.000,-. Een parkeerplaats op straat kost ongeveer  
€3.500,-, en een parkeerplaats op een parkeerdek € 11.500,-. 

Variabelen die van invloed zijn op kosten Locatie parkeerterrein

Effect uitgedrukt in aantal wegmijdingen Niet bekend

Variabelen die van invloed zijn op effecten • P+R dient  goed gepositioneerd te zijn, wil het als belangrijke schakel 
in de mobiliteitsketen functioneren;

• De overstap dient in het voordeel van de reiziger te werken 
(filemijdend, gemak van het niet hoeven zoeken naar een 
parkeerplaats, parkeerkostenvoordeel, minder stress, duurzaam 
mobiliteitsgedrag),

• De P+B werkt het beste als de (werk)bestemming op max. 2,5-3 km 
afstand ligt en er optimale fietscondities gelden (bewaakte 
fietsenstalling).

• Betrekken werkgevers in realisatie en exploitatie P+B faciliteiten
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Initiatief / trekker bij Wegbeheerders
Benodigde partijen Vervoerders, werkgevers in betreffende gebied.
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Waar moet je aan denken Je kan ook denken  aan het promoten / aantrekkelijker maken van een 
bestaande locatie.

Voorbeelden van eerdere toepassing P+R corridor van treinstations parallel aan de A12 ten oosten van Utrecht 
zorgt voor reductie van ongeveer 700 auto’s in de spits in de richting van 
Utrecht. Daarnaast zijn de parkeerkosten ongeveer 14 euro per middag
goedkoper dan parkeren in de stad. Ringparkeren Amsterdam, Stadsdeel
West, waarbij autobezitters enthousiast worden gemaakt voor een
parkeerplaats buiten de wijk in parkeergarages aan de ring A10.
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ReistijdstipRoute

Slim Reizen in de metropoolregio Amsterdam
P+R / andere parkeerlocatie

BestemmingVervoermiddel


