
parkeergarages voor 
een gericht bezoekje 
aan de binnenstad
Groningen heeft een fraai historisch centrum. Dat bepaalt  
voor een belangrijk deel de charme van de stad. Het betekent 
wel dat we voorzichtig moeten zijn met autoverkeer.
Daarom is de binnenstad autoluw en deels autovrij. Maar 
automobilisten zijn wel degelijk van harte welkom in de  
binnenstad:

-  Een parkeerplaats vinden in de binnenstad van Groningen is 
geen enkel probleem.

-  Er zijn 12 parkeergarages (met in totaal 4.500 plaatsen) in 
een ring in en rondom het centrum. Er is praktisch altijd een 
plaatsje voor u vrij.

-   U bent direct in het gezellige stadshart. Snel, comfortabel  
en veilig.

Borden langs de entreeroutes richting de binnenstad verwijzen  
u heel eenvoudig naar de dichtstbijzijnde parkeergarage.  
Elektronische vol/vrij-signalering geeft aan welke route u
het best kunt volgen.

Bios
E 1,70 / 50 min.  ma t/m wo  07.30 - 01.00 uur
 do + vr  07.30 - 02.00 uur
 za  07.30 - 03.00 uur
 zo  10.00 - 01.00 uur

Casino** 
 ma t/m vr  04.00 - 18.00 uur  E 1,60 per uur
 ma t/m wo  18.00 - 04.00 uur  E 2,50 per uur
 do t/m za  18.00 - 04.00 uur  E 3,50 per uur
 za + zo  04.00 - 18.00 uur  E 2,50 per uur
 zo  18.00 - 04.00 uur  E 2,50 per uur

Centrum
E 1,70 / 50 min.  ma t/m wo  07.30 - 01.00 uur
 do + vr  07.30 - 02.00 uur
 za  07.30 - 03.00 uur
 zo  10.00 - 01.00 uur

Circus**
E 0,85 / 32 min.  ma t/m zo  07.30 - 02.00 uur

Euroborg**
E 1,20 per uur
dagkaart E 12,-  ma t/m zo  07.00 - 02.00 uur

Museum Centrum**
E 2,00 per uur  ma t/m za  07.00 - 21.00 uur
 do  07.00 - 22.00 uur
 zo  10.00 - 19.00 uur

Naberpassage
E 1,70 / 50 min.  ma t/m wo  07.30 - 01.00 uur
 do + vr  07.30 - 02.00 uur
 za  07.30 - 03.00 uur
 zo  10.00 - 01.00 uur

De Oosterpoort
E 1,70 per uur  ma t/m zo  07.00 - 19.00 uur*

Ossenmarkt**
E 2,00 per uur  ma t/m za  07.00 - 23.00 uur
 koopzondag  11.00 - 18.00 uur

Provinciehuis
E 1,70 / 50 min.  ma t/m za  07.00 - 00.00 uur
 do 18.00 - 24.00 uur
 za  10.00 - 24.00 uur  
 koopzondag  12.00 - 24.00 uur

Rademarkt**
E 2,00 per uur  ma t/m wo  07.00 - 01.30 uur
 do  07.00 - 00.00 uur
 vr t/m zo  07.00 - 01.30 uur

Westerhaven**
E 2,00 per uur  ma t/m zo  07.00 - 23.00 uur
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Autoluw/autovrij

Parkeergarage

Parkeerroute + rijrichting

In- en uitstaphaltes
touringcars

Damsterdiep gestremd

legenda

Parkeerbedrijf gemeente 
Groningen

Bezoekadres  
Gedempte Zuiderdiep 98

Postadres 
Postbus 7081
9701 JB  Groningen
(050) 367 89 10 (optie 1)
www.groningen.nl/parkeren
www.eloket.groningen.nl*     Bij voorstellingen in de Oosterpoort open tot 1 uur ná  

de voorstelling
**  24 uur per dag uitrijden mogelijk

uw fiets parkeren  
in stad
In de binnenstad zijn momenteel 4 bewaakte fietsstallingen.  
In 2009 komt daar nog een vijfde bij:
- Oude Boteringestraat 8 (Openbare Bibliotheek)
- Weeshuisgang (bij de V&D)
- Haddingestraat (in de parkeergarage)
- Ruiterstraat 1 (Pathé)
- Nieuw in de loop van 2009 ---> Peperstraat.

Meer weten? www.bewaakterijwielstallingen.nl

goed om te weten
-   De officiële koopzondagen in de binnenstad van 2009 zijn op: 1 maart,  

5 april, 3 mei, 6 september, 4 oktober, 1 november, 29 november en  
20 december. Op het centrale Waagplein is er op koopzondag 
regelmatig gezellige muziek of (kinder-) theater voor jong en oud.

-   Groningen is ook uitstekend bereikbaar per openbaar vervoer. Vanaf 
het hoofdstation en het busstation wandelt u via de Werkmanbrug 
langs het Groninger Museum in enkele minuten naar de Vismarkt.

-  Groningen werkt met het Kolibri-project hard aan een  
doeltreffend stadsgewestelijk openbaar vervoer. 

reisinformatie
0900 - 9292 (e 0,50 pm) of www.9292ov.nl
www.ovbgd.nl
www.ns.nl
www.arriva.nl
www.citybus.nl
www.bewaakterijwielstallingen.nl

Zie groningen.nl/parkeren voor meer informatie.

parkeren in  
groningen



parkeren in stad?
plek zat!
Groningen is een aantrekkelijke stad.  
Er komen steeds meer bezoekers  
op af. Bijvoorbeeld voor hun werk, om  
te winkelen, voor museum bezoek of  
om uit te gaan. Met 15.000 parkeer - 
plaatsen is er ruimte voor iedereen.  
Op de juiste plek en voor een  
redelijke prijs.

In Groningen heeft u diverse parkeermogelijkheden:

p+r
Er zijn 8 P+R-Citybusterreinen. Samen hebben ze 3.600  
parkeerplaatsen. De Citybus brengt u comfortabel naar  
de stad en weer terug. Deze mogelijkheid is niet alleen  
praktisch voor wie komt winkelen, maar ook voor 
forenzen! De Citybus maakt veel gebruik van busbanen 
en is dus vaak sneller dan de auto. Bovendien liggen 
de Citybushaltes nog dichter bij de winkels dan de 
parkeergarages.

parkeergarages
Er zijn 12 parkeergarages met in totaal 4.500 plaatsen.  
Ideaal als u een gericht bezoekje aan de binnenstad 
brengt. U bent direct in het gezellige stadshart. 

parkeren op straat
Voor een snelle boodschap in de stad of een kort  
bezoekje kunt u uw auto parkeren op een van de  
900 parkeerplaatsen op straat in het centrum.

In deze folder leest u meer over bovengenoemde  
parkeermogelijkheden in stad.

p+r voor  
uitgebreid de stad in 
Parkeer uw auto op een van de acht P+R-terreinen 
als u uitgebreid de stad in gaat. Vanaf daar wordt 
u met de Citybus comfortabel naar het centrum 
gebracht en weer terug. In 2008 gingen ruim  
1,5 miljoen mensen u voor.

Martini Ziekenhuis
Van Swieten
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PATERSWOLDE ASSENA28

Van P+R terrein Naar Ma-wo 
en vr Do Za Zo Koop-

zondag Interval Laatste bus Ma-wo 
en vr Do Za Zo Koop-

zondag
Lijn-

nummer

- Haren/A28 Grote Markt 06.25-18.35 tot 21.25 08.55-18.25 n.v.t. 11.35-18.25 6 x per uur - Vanaf Grote Markt 18.43 21.43 18.30 n.v.t. 18.20 22

- Euroborg/P3 Grote Markt 06.30-18.30 tot 21.30 08.45-18.15 n.v.t. 11.15-18.05 6 x per uur - Vanaf Grote Markt 18.50 21.40 18.41 n.v.t. 18.41 22

- Kardinge Grote Markt 06.00-00.48 tot 00.48 06.00-00.48 07.45-00.48 07.45-00.48 4 - 10 x per uur - Vanaf Grote Markt 01.12 01.12 01.12 01.12 01.12 3 en 6

- Zaanstraat1 Grote Markt 08.50-18.302 tot 21.10 09.00-18.30 n.v.t. 12.00-18.00 6 x per uur - Vanaf Grote Markt 18.40 21.20 18.40 n.v.t. 18.10 23

- Zernike Grote Markt 06.00-00.17 tot 00.17 06.00-00.17 07.45-00.17 07.45-00.17 2 - 12 x per uur - Vanaf Grote Markt 00.53 00.53 00.53 00.53 00.53 11 en 15

- Hoogkerk/Peizerweg Hoofdstation 06.20-18.22 06.20-18.22 08.22-17.22 n.v.t. n.v.t. 2 x per uur - Vanaf Hoofdstation 18.16 18.16 17.46 n.v.t. n.v.t. 4 en 8

- Hoogkerk/Peizerweg A-kerk n.v.t. n.v.t. 09.00-18.00 n.v.t. n.v.t. 6 x per uur - Vanaf A-kerk n.v.t. n.v.t. 18.12 n.v.t. n.v.t. 21

parkeren op straat
Er zijn ruim 900 parkeerplaatsen in het centrum langs de straten. 
Het tarief is er hoger dan in de parkeergarages. Ze zijn bedoeld 
voor een snelle boodschap of een kort bezoekje. 
In de binnenstad geldt een parkeerzone:
- langs de diepenring
- langs de singels
- op tal van plekken in de binnenstad.

Parkeren is alleen toegestaan in de vakken. Betaald parkeren:  
E 1,80 per uur. Van ma t/m wo van 09.00 tot 22.00 uur, do t/m za 
van 09.00 tot 00.00 uur.

De parkeerplaatsen in de woonwijken rondom het centrum zijn 
natuurlijk niet bedoeld voor binnenstadbezoekers. De parkeer-
regeling en de tarieven zijn daarop afgestemd. Maak dus gebruik 
van eerdergenoemde opties.

parkeren voor  
gehandicapten
Met de gehandicaptenparkeerkaart mag worden  
geparkeerd op alle gehandicaptenparkeerplaatsen.  
Ook mag gratis worden geparkeerd op de reguliere parkeer-
plaatsen met gebruik van de parkeerschijf voor maximaal 3 uren.

Ringweg

Aanrijroutes

Parkeerterrein voor
P+R-Citybus

aantal plaatsen

P+R-Citybusroute

Lang parkeren bussen
Transferium Kardinge

legenda

gratis parkeren
  
Vervoer heen en terug E 2,-, per geparkeerde auto voor 
max. 5 inzittenden. Kaartje verkrijgbaar bij  
buschauffeur, automaat of medewerker.
 

1 Zaanstraat:  Citybus gratis. Parkeren eerste 4 uur E 2,-,  
  5e uur E 1,10, langer dan 5 uur dagtarief  

E 11,-. Kaartje bij parkeerautomaat.

2  Zaanstraat:   Op maandag start de dienstregeling  
om 12.50 uur.

-  Wanneer u de stad nadert, wordt u met borden naar het dichtstbijzijnde 
P+R-Citybusterrein geleid. 

-  Vanaf dit terrein pendelt de Citybus naar het centrum. Natuurlijk ook op 
koopzondag! (m.u.v. Peizerweg en Hoogkerk)

-  Het parkeren is gratis. U betaalt voor het vervoer heen en weer  
e 2,- voor uzelf en alle inzittenden (max. 5 personen). De tijd is 
praktisch onbeperkt. Alleen bij het P+R-terrein Zaanstraat moet u wél 
betalen, maar is de Citybus gratis.

-  De Citybus maakt veel gebruik van busbanen en is dus vaak sneller dan 
de auto. Bovendien liggen de Citybushaltes nog dichter bij de winkels 
dan de parkeergarages.

-  Er zijn speciale P+R-Citybusabonnementen voor forenzen mogelijk voor 
alle P+R-terreinen behalve Zaanstraat; e 25,- per maand en e 250,- per 
jaar. Bel hiervoor Arriva Klanten service: 0900-202 202 2 (e 0,10 pm).

voordelen p+r:
-  Op drukke verkeersmomenten hoeft u niet in de file te gaan staan,  

maar reist u sneller met de Citybus. 

-  Als u een (hele) dag wilt shoppen, is P+R de meest goedkope manier 
van parkeren.

ontwikkelingen
Om beter te kunnen inspelen op de parkeerbehoefte van 
bezoekers aan Groningen realiseert de gemeente Groningen 
in de komende jaren 3 nieuwe parkeergarages:

- Boterdiepgarage februari 2009
- Damsterdiepgarage begin 2010
- Forumgarage 2014 



vouwen  x = 105

Buitenzijde document 634 x 216 mm

vouwen  x = 210 vouwen  x = 315 vouwen  x = 420 vouwen  x = 527


