
 

  

 

Functie/voorziening Parkeernorm Eenheid 

Woning 2,0 Parkeerplaats per woning 

Supermarkt 4,5 Parkeerplaats per 100m2 bvo 

Bouwmarkt/tuincentrum/kringloopwinkel 2,7 Parkeerplaats per 100m2 bvo 

Overige winkels 3,75 Parkeerplaats per 100m2 bvo 

Kantoor met balie 3,5 Parkeerplaats per 100m2 bvo 

Kantoor zonder balie 2,5 Parkeerplaats per 100m2 bvo 

Bar/café/cafetaria 8,0 Parkeerplaats per 100m2 bvo 

Restaurant 16,0 Parkeerplaats per 100m2 bvo 

Hotel 1,5 Parkeerplaats per hotelkamer 

Arts/therapeut/kruisgebouw 2,0 Parkeerplaats per behandelkamer 

Verpleeghuis/verzorgingshuis 0,7 Parkeerplaats per wooneenheid 

Zwembad 12,0 Parkeerplaats per 100m2 bassin 

Sporthal (binnen) 3,0 Parkeerplaats per 100m2 bvo 

Sportterrein (buiten) 27,0 Parkeerplaats per ha. netto terrein 

Sportschool/dansschool 5,0 Parkeerplaats per 100m2 bvo 

Kinderdagverblijf/creche/peuterspeelzaal 0,8 Parkeerplaats per arbeidsplaats 

Basisschool (personeel) 1,0 Parkeerplaats per lokaal 

Basisschool/kinderdagverblijf 
(halen en brengen) 

4,0 Parkeerplaatsen per lokaal 

 
Deze parkeernormen zijn gebaseerd op de CROW-publicatie 182, Parkeerkencijfers – Basis 
voor parkeernormering, 3e gewijzigde druk september 2008. Wanneer de gestelde 
parkeernormen geen uitkomst bieden wordt teruggegrepen op deze publicatie met de 
kenmerken ‘niet stedelijk’ en ‘rest bebouwde kom’. 
 
Dubbelgebruik 
Dubbelgebruik van parkeerplaatsen biedt de mogelijkheid om minder parkeerplaatsen te 
realiseren, omdat verschillende functies op verschillende momenten parkeerbehoefte hebben. 
Bij berekeningen van dubbelgebruik worden aanwezigheidspercentages gehanteerd volgens 
tabel 5 uit CROW-publicatie 182. 
 
Parkeren op eigen terrein 
Parkeerplaatsen op eigen terrein worden vaak minder efficiënt gebruikt dan openbare 
parkeerplaatsen. Daarnaast zijn in de openbare ruimte altijd parkeerplaatsen nodig voor 
bezoekers aan de woningen. Voor de bouwplannen geldt dat minimaal 0,3 parkeerplaats per 
woning in de openbare ruimt wordt gerealiseerd. Verder geldt voor de rekenfactor van 
parkeren op eigen terrein de waarden uit tabel 4 van de CROW-publicatie 182. 
 



 

  

Acceptabele loopafstanden 
Voor goed gebruik van de parkeerplaatsen moeten deze binnen acceptabele afstand liggen 
van de bestemming. Hiervoor gelden de waarden zoals weergegeven in onderstaande 
overzicht. Het gaat hierbij om de werkelijk te lopen afstand (en niet de vogelvluchtafstand). 
 

Functie Maximaal acceptabele loopafstand 

Wonen 100 meter 

Winkelen 150 meter 

Werken 150 meter 

Ontspanning 100 meter 

Gezondheidszorg 100 meter 

Onderwijs 100 meter 


