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Gratis en betaald parkeren 

Methode NS/Q-Park | 7 locaties  

Met de methode NS/Q-Park kun je voordelig op een P+R locatie bij het station parkeren. Het 

voordelige dagtarief is afhankelijk van de locatie, maar ligt tussen de € 0 en € 8 per dag. Je moet aan 

kunnen tonen dat je een treinreis hebt gemaakt (in- en uitgecheckt met een OV-chipkaart). Het 

voordelige tarief geldt voor treinreizen met álle vervoerders, dus niet alleen een reis met NS. Bij het 

uitrijden wordt de OV-chipkaart voor de kaartlezer gehouden en het parkeertarief wordt 

automatisch aangepast. Het in- en uitrijden gaat met een betaalpas (bankpas of creditcard). 

Methode Amsterdam | 9 locaties  

De P+R locaties in Amsterdam zijn primair bedoeld voor een bezoek aan het stadscentrum. Voor P+R 

werkt de gemeente Amsterdam samen met de openbaar vervoerbedrijven en diverse 

parkeerexploitanten. Bezoekers van Amsterdam die parkeren op een P+R locatie aan de rand van de 

stad en verder reizen met het openbaar vervoer betalen een voordelig P+R tarief. Bij terugkomst 

wordt gecontroleerd of er met het openbaar vervoer naar het centrumgebied is gereisd. Indien er 

geen gebruik is gemaakt van het openbaar vervoer wordt het reguliere parkeertarief in rekening 

gebracht. Op werkdagen betaal je voor 10:00 uur € 8,00 en na 10:00 uur € 1,00 per 24 uur P+R 

parkeren. In de weekenden en op nationale feestdagen geldt een P+R tarief van € 1,00 per 24 uur. 

Een P+R locatie kan een aparte inrit (slagboom) voor P+R hebben, of een aparte knop waarmee men 

zich aanmeldt als P+R parkeerder. Parkeerder dient daarvan gebruik te maken om voor P+R in 

aanmerking te kunnen komen. Indien bij de inrit geen toegang wordt verleend, of bij drukken op de 

P+R knop geen parkeerkaart wordt afgegeven, dan is op die locatie tijdelijk geen P+R parkeren 

mogelijk. Mogelijke oorzaken zijn dat deze tijdelijk vol is voor P+R of omdat deze tijdelijk gesloten is 

voor P+R. 

 

 
Methode NS/Q-Park   Methode Amsterdam 

Lokale regelingen | 5 locaties 

Op een 5-tal P+R locaties worden er solitaire lokale regelingen toegepast: 

 

P+R Nieuw-Vennep Station: 1e 24 uur gratis – daarna regulier parkeertarief; 
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P+R Hoofddorp:  1e 24 uur P+R kortingstarief – daarna regulier parkeertarief; 

Parkeren Almere Buiten: Maximaal dagtarief – niet exclusief voor P+R; 

Lelystad De Waag:  Voordelig P+R parkeren via parkeerbundel/abonnement;  

Lelystad Zilverpark:  Voordelig P+R parkeren via parkeerbundel/abonnement.  

 

Dit zijn op maat gesneden regelingen voor specifieke situaties. In Nieuw Vennep en Hoofddorp is de 

P+R korting gekoppeld aan maximaal 24 uur parkeren om te voorkomen dat de locaties aantrekkelijk 

zijn voor Schipholreizigers. In Hoofddorp vindt een check op het reizen met openbaar vervoer 

gemaakt. In Nieuw Vennep kunnen alle doelgroepen de 1e 24 uur gratis parkeren.  

 

Op alle parkeerlocaties rondom station Almere Buiten is sprake van een relatief laag dagtarief. Dit 

dagtarief geldt voor alle doelgroepen.  

 

In Lelystad is het mogelijk om tegen een voordelig parkeertarief in de parkeergarages rondom het 

station te parkeren. Dit gaat via een zogenaamde parkeerbundel (abonnementsvorm).  

  
P+R Hoofddorp | P+R korting 1e 24 uur    P+R Diemen | gratis parkeren 

  
P+R Zeeburg | methode Amsterdam    P+R Beverwijk | methode NS/Q-park 

 


