
Project Park & Ride Kraainem
parking.brussels krijgt de opdracht om 
de gewestelijke overstapparkings (P+R) 
te beheren. De P+R willen een modal shift 
van de auto naar het openbaar vervoer 
stimuleren.

De parking Kraainem is een van die P+R 
aan de grenzen van het Brussels Hoofd
stedelijk Gewest. De toegangsvoorwaarden 
ervan worden binnenkort gewijzigd zodat 
automobilisten die pendelen voorrang 
krijgen. Daarom zal de parking worden 
uitgerust met een slagboom als 
toegangscontrole.

Toegangsvoorwaarden
Eenmaal de slagbomen geactiveerd, zal 
de parking enkel toegankelijk zijn voor 
geabonneerde pendelaars die zich vooraf 
hebben ingeschreven op de website  
https://parkandride.brussels  
De parking blijft gratis. 

Een abonnement wordt toegekend met 
voorrang aan personen die op minstens 
2 kilometer en maximum 40 kilometer van 
de parking wonen en van wie de 
bestemming op meer dan 2 kilometer 
afstand van de parking ligt. Daarnaast 
wordt rekening gehouden met aanvragen 
van gebruikers die niet over een alternatief 
beschikken.

Planning

29.10.2018: De slagbomen van de 
parking worden geactiveerd.

Goed om te weten 
De parking Kraainem biedt ook een 
Bike and Ride: een fietsenstalling waar 
u uw fiets veilig kunt achterlaten.  
Voor meer informatie of om een plaats 
te reserveren, gaat u naar de website 
https://cycloparking.org en maakt u er 
een gebruikersaccount aan.

Nuttige contacten 
Toegang tot de parking Kraainem
parking.brussels 
Gratis nummer: 0800 35 678

 parkandride@parking.brussels

 Vrijstellingskaarten voor straatparkeren 
Gemeente SintLambrechtsWoluwe

 Parkeerloket
Paul Hymanslaan 2
02/761 27 24 (van 8u tot 12u45 en  
donderdag van 17u tot 19u)

 controle-parking@woluwe1200.be 

Inschrijven  
U kunt inschrijven via de website 
https://parkandride.brussels  
OF door contact op te nemen met de 
klantendienst via het mailadres: 
parkandride@parking.brussels 

2 stappen:

  Stap 1: Maak een gebruikersaccount 
aan, kies een login en wachtwoord en 
vul uw persoonlijke gegevens in op 
het online formulier. 

  Stap 2: Registreer uw voertuig en 
verzend alle gevraagde documenten 
(kopie inschrijvingskaart, verzekerings
bewijs, MOBIBkaart, identiteitskaart 
en attest van de werkgever).

22.10 - 26.10.2018: De slagbomen 
van de parking worden getest.
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Web: parkandride.brussels
E-mail: parkandride@parking.brussels

Park and Ride

Bike and Ride

Ingang

Uitgang

Metro - MIVB

MIVB - De Lijn

Station Villo

Fietsparking

Fietspad
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B+R

B+R

P+R




