Bezoek Brugge
Visitez Bruges
Besuchen Sie Brügge
Visit Bruges
Visita Brujas



Parkeren bezoekers
Voor een bezoekje aan de binnenstad kun je bij voorkeur parkeren in de gratis
randparkings, in de parking Station of in de ondergrondse publieke parkings.
Voor de bezoekers wordt de volledige binnenstad een betalende zone. Het
bovengronds parkeren is beperkt in tijd, min 30 minuten en max. 4 uur tussen 9 u. en
20 u. Na 20 u. is bovengronds parkeren in de binnenstad wel gratis.
Vanaf 18 u. kun je elke dag van de week ondergronds parkeren tegen een voordelig
tarief.
LET OP! Betalend parkeren geldt elke dag van de week.
Randparkings en Park & Ride
Publieke parkings
Bovengronds parkeren
Bezoekers van bewoners
1. RANDPARKINGS EN PARK & RIDE
Bezoek je Brugge en trek je voor een langere tijd de stad in? Dan kan je gratis
parkeren in de randparkings, op wandelafstand van de stad.

Randparkings
Magdalenastraat (198 parkeerplaatsen)
Bevrijdingslaan (170 parkeerplaatsen)
Lodewijk Coiseaukaai (75 parkeerplaatsen)
Iets verder van de binnenstad zijn er ook enkele park & ride parkings, waar
automobilisten hun traject verder zetten met het openbaar vervoer of de fiets.

Park & Ride parkings
Jan Breydel (100 parkeerplaatsen)
Boogschutterslaan (100 parkeerplaatsen)
Steenbrugge (185 parkeerplaatsen)
Info over randparkings en Park & Ride parkings
2. PUBLIEKE PARKINGS
Bezoekers kunnen ook nog altijd in de ondergrondse publieke parkings of aan het
station parkeren.

3. BOVENGRONDS PARKEREN
Bovengronds parkeren in de binnenstad is betalend en beperkt in tijd, min. 30 minuten
en max. 4 uur tussen 9 u. en 20 u.
In de binnenstad is er dus geen blauwe zone meer. Daarom worden overal nieuwe
parkeerautomaten geplaatst.

Betalen kan per sms, met de app 4411, met de bankkaart of gewoon cash.
Hierbij moeten gebruikers voortaan altijd hun correcte nummerplaat ingeven.
Tip: het lijkt evident, maar vaak wordt een foutieve nummerplaat doorgegeven. Dat
zorgt voor een onnodige parkeerretributie. Vooraleer je naar de parkeerautomaat
stapt, kijk je best nog even je nummerplaat na!
Tarieven
0,10 euro: eenmalig 30 opeenvolgende minuten (kortparkeren)
1,80 euro: eerste uur
2,40 euro: tweede uur (per schijf van 0,10 euro)
2,40 euro: derde uur (per schijf van 0,10 euro)
2,40 euro: vierde uur (max. 4 u.) (per schijf van 0,10 euro)
4. BEZOEKERS VAN BEWONERS
Een gedomicilieerde bewoner van de binnenstad, wiens vrienden of familie op bezoek
komen, kan speciale bezoekerscodes aankopen tegen een voordelig tarief. Om deze
bezoekerscodes aan te schaffen dient de gedomicilieerde zich te wenden tot de
Parkeerwinkel in het Huis van de Bruggeling.
1 bezoekerscode = 1 euro* voor 4 uur bovengronds parkeren.
Max. 90 codes per jaar per wooneenheid, aan te kopen per 10 codes.
Hulpbehoevende personen die gebruik maken van een officieel erkende
mantelzorger bij de dienst Welzijn van stad Brugge kunnen 70 extra
codes aanschaffen. Let op: het is de hulpbehoevende persoon die in de Brugse
binnenstad woont die aanspraak kan maken op deze extra codes, de
mantelzorger kan deze codes niet aanvragen.
Te gebruiken van 9 u. tot 20 u., elke dag van de week.
De parkeertijd is ondeelbaar maar wel overdraagbaar naar de volgende ochtend.
De niet-opgebruikte parkeerduur van 4 uur loopt automatisch ’s morgens vanaf
9 u. door. Na 4 uur eindigt het gebruik van de parkeercode automatisch.
De bezoekerscode kan op alle betalende parkeerplaatsen van de bewonerszone
binnenstad gebruikt worden, uitgezonderd in de Ezelstraat, Geldmuntstraat,
Gentpoortstraat (uitgezonderd ter hoogte van nummers 62-64), Hoogstraat,
Katelijnestraat, Langestraat, Mallebergplaats, Mariastraat, Noordzandstraat,
Philipstockstraat, Smedenstraat, Stationsplein, Steenstraat, Vlamingstraat
(gedeelte tussen Markt en Academiestraat) en Zuidzandstraat.
Onbeperkt geldig
Activeren van een bezoekerscode kan per SMS
Werkwijze: Om een code te activeren/gebruiken, gelieve volgende stappen te
volgen:
stuur een SMS* naar het nummer 4411 met als inhoud:
‘nr parkeercode spatie nummerplaat wagen bezoeker’
Voorbeeld: BRG12345678 1ABC123.
Kijk goed na dat u het juiste nummer en de juiste nummerplaat intikt.
Het nummer van een parkeercode bestaat steeds uit de letters BRG en
cijfers. Doorstreep na elk gebruik van een code het gebruikte nummer.
*0,15 EUR/SMS versturen/ontvangen
Opgelet: sommige abonnementen laten het sturen naar verkorte nummers niet toe.
Informeer je voor het eerste gebruik dus bij je provider of je er wel degelijk gebruik

kunt van maken.
Bezoekers van bewoners die in de blauwe zone stadsrand wonen, kunnen met de
blauwe parkeerschijf max. 4 uur parkeren, elke dag van de week van 9 u. tot 18 u.
Meer info over de publieke betaalparkings

Contactinformatie
Huis van de Bruggeling - Parkeerwinkel
Huis van de Bruggeling Frank Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein) 8000 Brugge
T 050 47 55 21
brugge@parkeren.be
Vandaag gesloten
Morgen van 08:30 tot 17:00
Alle openingsuren
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