
Bijlage 9 Lijst van parkeernormen 
 

De parkeernormen in deze lijst zijn gebaseerd op de parkeerkencijfers zoals gepubliceerd in de CROW-

publicatie ‘Kencijfers en verkeersgeneratie’ 317. De volgende normen, uitgedrukt in het aantal 

parkeerplaatsen per woning, zitplaats, baan dan wel brutovloeroppervlak (afgekort: bvo) zijn van 

toepassing. Voor dit gebied geldt een norm voor sterk stedelijk gebied in de rest bebouwde kom.  

Bedrijfsverzamelgebouw     3,0 pp per 100m
2 

bvo  

Bedrijf arbeidsextensief/bezoekersextensief   1,1 pp per 100m
2 

bvo 

Bedrijf arbeidsintensief/bezoekersextensief   2,3 pp per 100m
2 

bvo 

Commerciële dienstverlening (kantoor met baliefunctie)  2,4 pp per 100m
2 

bvo 

Kantoor (zonder baliefunctie)      1,8 pp per 100m
2 

bvo 

 

Supermarkt: 

- Buurtsupermarkt      4,2 pp per 100m
2 

bvo 

- Discountsupermarkt     7,1 pp per 100m
2 

bvo 

- Full service supermarkt (laag en middellaag prijsniveau)  6,1 pp per 100m
2 

bvo 

- Full service supermarkt (middelhoog en hoog prijsniveau)  5,6 pp per 100m
2 

bvo 

Tuincentrum (incl. buitenruimte)    2,7 pp per 100m
2
 bvo 

Kringloopwinkel      1,7 pp per 100m
2
 bvo 

Café/Bar/Cafetaria      6,7 pp per 100m
2 

bvo 

Restaurant       13,3 pp per 100m
2 

bvo 

Biljart-/snookercentrum     1,5 pp per  tafel 

Partycentrum (regulier gebruik t.b.v. muziek-/dansevenementen)  9,5 pp per 100m
2
 bvo 

Congrescentrum (zonder regulier gebruik t.b.v. muziek-/dansevenementen) 5,0 pp per 100m
2
 bvo 

Theater        10,7 pp per 100m
2
 bvo 

Wellnes       9,3 pp per100 m
2
 bvo 

Kinderspeelcentrum      7,4 pp per 100m
2
 bvo 

 

Gezondheidscentrum      2,3 pp per behandelkamer 

(tand)Arts/Maatschap/Therapeut/…    2,5 pp per behandelkamer 

(met een min. van 3,0 pp per praktijk) 

Sociaal cultureel centrum / wijkgebouw    2,9 pp per 100m
2
 bvo 

Kerk, religieuze instelling     0,2 pp per bidplaats 

Crèche/Peuterspeelzaal/KDV     1,2 pp per 100m
2
 bvo (t.b.v personeel) 

(exclusief halen en brengen; berekenen op basis van rekentool CROW) 

Basisschool       1,0 pp per leslokaal (t.b.v. personeel) 

(exclusief halen en brengen; berekenen op basis van rekentool CROW) 

Middelbare school      5,0 pp per 100 leerlingen 

ROC        5,9 pp per 100 leerlingen 

Hogeschool       10,9 pp per 100 studenten 

Universiteit       15,9 pp per 100 studenten 

Avondonderwijs/vrijetijdsonderwijs(cursus aan huis/workshops) 6,7 pp per 10 studenten 

Dagopvang /dagbesteding     0,8 pp per werknemersplaats 

Verpleeg- en verzorgingshuis     0,7  pp per wooneenheid 

      

Sporthal/gymzaal (met avondfunctie)    2,8 pp per 100m
2
 bvo 

Sportschool/dansstudio/fitnessstudio    4,9 pp per 100m
2
 bvo 

Tennisclub       2,9 pp per baan 

Squashbaan/hal      1,9 pp per baan 

Sportvelden       25,6 pp per  ha netto terrein 



Volkstuinen       1,4 pp per 10 tuinen 

Kinderboerderij       11,4 pp per ha. netto terrein 

Jachthaven       0,7 pp per ligplaats 

 

Koopwoning: 

- Vrijstaand       2,1 pp per woning 

- Twee-onder-een-kap     2,0 pp per woning 

- Tussen/hoek      1,8 pp per woning 

- Appartement > 120m2 gbo     1,9 pp per woning  

- Appartement 91-120m2 gbo    1,7 pp per woning  

- Appartement 61-90m2 gbo     1,5 pp per woning  

Huurwoning: 

- Grondgebonden vrije sector    1,8 pp per woning 

- Grondgebonden sociaal     1,5 pp per woning 

- Appartement > 90m2 gbo     1,7 pp per woning  

- Appartement 61-90m2 gbo     1,3 pp per woning  

- Appartement < 60m2 gbo     1,0 pp per woning 

- Woonstudio <35 m2 gbo     0,7 pp per woning 

Studentenwoning      0,3 pp per kamer 

Kamerverhuur, zelfstandig (niet-studenten)   0,7 pp per kamer 

Aanleunwoning, serviceflat     1,1 pp per woning 
(zelfstandige woning met beperkte voorziening) 

 

Overige functies ter bepaling door verkeer en vervoer op basis van kengetallen CROW.  

Deze normen worden gebruikt voor de parkeerbalans. In de balans kan worden gerekend met 

dubbelgebruik, hiervoor is het noodzakelijk dat parkeerplaatsen te allen tijde openbaar toegankelijk 

zijn. Voor deze berekeningen worden aanwezigheidspercentages gehanteerd, zoals gepubliceerd in de 

eerder genoemde CROW-publicatie 317. 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen bewoners/werknemers parkeren en bezoekers parkeren. 
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