


Bovengronds parkeren: wanneer moet je betalen en hoeveel?  

Opgelet! De zones hebben verschillende tarieven en uren. 

• Zone Centrum  
o zone centrum: 

 Stadscentrum  
 op de Groene Boulevard 

o Tussen 9 tot 19 uur parkeer je op straat tegen 1 euro voor het eerste uur, 2 euro voor het 
tweede uur en 3 euro per uur vanaf het derde uur. Je mag er maximum 10 uur per dag 
parkeren. Je kan er gratis parkeren op zondagen, wettelijke feestdagen en 11 juli. 

 

• Bovengrondse dagparking Astrid (Koningin Astridlaan)  
o Tussen 9 en 19 uur betaal je 1 euro per 5 uren parkeren. Tussen 19 uur 's avonds en 9 uur 

's morgens is het gratis.Je kan er ook gratis parkeren op zondagen, wettelijke feestdagen 
en 11 juli. 

 

• Zone Stationsomgeving  
o Stationsomgeving: 

 Koningin Astridlaan 
 Bampslaan 
 Passerelstraat 
 Frans Massystraat 
 Monseigneur Broekxplein 
 Stationsplein 
 Tramstraat 
 Geraetsstraat  
 Grote Breemstraat (gedeelte tussen het kruispunt met de koningin Astridlaan en 

dat met de Goetsbloeststraat, vanaf huisnummers 1 en 2 tot en met 49 en 2) 

Tussen 9 tot 19 uur parkeer je op straat tegen 1 euro voor het eerste uur, 2 euro voor het tweede uur en 
3 euro per uur vanaf het derde uur. Je mag er maximum 10 uur per dag parkeren. Je kan er gratis 
parkeren op zondagen, wettelijke feestdagen en 11 juli. 

• Bovengrondse parking Dusartplein (Dusartplein)  
o Tussen 9 en 19 uur betaal je 1 euro per 5 uren parkeren. Tussen 19 uur 's avonds en 9 uur 

's morgens is het gratis. Je kan er ook gratis parkeren op zondagen, wettelijke 
feestdagen en 11 juli. 

 



• Zone Dusart  
o Zone Dusart: 

 Kolonel Dusartplein 
 Congostraat 
 Wijngaardstraat 
 Kapermolenstraat 
 Willekensmolenstraat (gedeelte tussen het kruispunt met de 

Maastrichtersteenweg tot en met huisnummers 118 en 143) 
 Sterrestraat 
 Arnold Maesstraat 
 Maastrichtersteenweg (gedeelte tussen het kruispunt met de R70 en 

Theresiastraat, vanaf huisnummers 1 en 2 tot en met 41 en 62) 
 Koning Boudewijnlaan (gedeelte tussen het kruispunt met de R70 en 

Wijngaardstraat, even huisnummers vanaf 2 tot en met 12) 
o Van maandag tot zaterdag: van 9 tot 19 uur parkeer je op straat tegen 1 euro voor het 

eerste uur, 2 euro voor het tweede uur en 3 euro per uur vanaf het derde uur. Je mag er 
maximum 10 uur per dag parkeren. Je kan er gratis parkeren op zondagen, wettelijke 
feestdagen en 11 juli. 

 

• Zone Truierbrug  
o Zone Truierbrug:  

 Fonteinstraat (gedeelte tussen het kruispunt met de Schoolstraat en 
Boomkensstraat, vanaf huisnummers 38 en 47 tot en met 86 en 87) 

 Schoolstraat 
 Boomkensstraat (gedeelte tussen het kruispunt met de Schoolstraat en 

Spoorwegstraat, vanaf huisnummers 1 en 2 tot en met 83 en 84) 
o Van maandag tot zaterdag: van 9 tot 19 uur parkeer je op straat tegen 1 euro voor het 

eerste uur, 2 euro voor het tweede uur en 3 euro per uur vanaf het derde uur. Je mag er 
maximum 10 uur per dag parkeren. Je kan er gratis parkeren op zondagen, wettelijke 
feestdagen en 11 juli. 
  

• Bovengrondse parking Truierbrug-Noord (Sint-Truidersteenweg) 
o Tussen 9 en 19 uur betaal je 1 euro per 5 uren parkeren. Tussen 19 uur 's avonds en 9 uur 

's morgens is het gratis. Je kan er ook gratis parkeren op zondagen, wettelijke 
feestdagen en 11 juli. 
 

• Bovengrondse parking Truierbrug-Zuid (Sint-Truidersteenweg)  
o Tussen 9 en 19 uur betaal je 1 euro per 5 uren parkeren. Tussen 19 uur 's avonds en 9 uur 

's morgens is het gratis. Je kan er ook gratis parkeren op zondagen, wettelijke 
feestdagen en 11 juli. 

o  
  
  



• Zone Kuringersteenweg  
o zone Kuringersteenweg: 

 Kuringersteenweg (gedeelte binnen de Singel R71) 
 Kleine Breemstraat 
 Ambachtsschoolstraat 
 Goetsbloetsstraat 
 Grote Breemstraat (gedeelte tussen het kruispunt met de Goetsbloeststraat en de 

Kleine Breemstraat, vanaf huisnummers 4 en 51 tot en met 4 en 115). 
o Van maandag tot vrijdag: van 9 tot 20 uur parkeer je op straat tegen 1 euro voor het 

eerste uur, 2 euro voor het tweede uur en 3 euro per uur vanaf het derde uur. Je mag er 
maximum 11 uur per dag parkeren. Je kan er gratis parkeren op wettelijke feestdagen en 
11 juli. 

o op zaterdag: van 9 tot 15 uur parkeer je op straat tegen 1 euro voor het eerste uur, 2 euro 
voor het tweede uur en 3 euro per uur vanaf het derde uur. Je mag er maximum 6 uur per 
dag parkeren. Je kan er gratis parkeren op wettelijke feestdagen en 11 juli. 

o Op zondag: gratis. 

 

•  Zone Stadspark  
o Zone Stadspark: 

 Stadsomvaart 
 De Gerlachestraat 
 Kunstlaan 
 Toekomststraat 
 Luikersteenweg (gedeelte tussen het kruispunt met het Leopoldplein en de 

Toekomststraat, vanaf huisnummers 1 en 2 tot en met 60 en 65) 
 Windmolenstraat 
 Sint-Corneliusstraat 
 Rederijkersstraat 
 Jongmansstraat 
 Guldensporenplein 
 Welvaartstraat 
 Windstraat  
 Villerspark 

o Van maandag tot zaterdag: van 9 tot 19 uur parkeer je op straat tegen 1 euro voor het 
eerste uur, 2 euro voor het tweede uur en 3 euro per uur vanaf het derde uur. Je mag er 
maximum 10 uur per dag parkeren. Je kan er gratis parkeren op zondagen, wettelijke 
feestdagen en 11 juli.  

 

 

 
  



• Zone Tuinwijk  
o Zone Tuinwijk: 

 Manteliusstraat 
 Burgemeester Bollenstraat 
 Melkvoetstraat 
 Gazometerstraat 
 Stokerijstraat 
 Vrijwilligersplein 
 Mouterijstraat 
 Rozenstraat 
 Blijde Inkomststraat 
 Prinsenstraat 
 Eeuwfeeststraat 
 Armand Hertzstraat 
 Lazarijstraat (gedeelte tussen het kruispunt met de Kuringersteenweg en Armand 

Hertzstraat, vanaf huisnummers 1 en 2 tot en met 184 en 185) 
 Permekelaan 
 Lijmstraat 

o Van maandag tot zaterdag: van 9 tot 19 uur parkeer je op straat tegen 1 euro voor het 
eerste uur, 2 euro voor het tweede uur en 3 euro per uur vanaf het derde uur. Je mag er 
maximum 10 uur per dag parkeren. Je kan er gratis parkeren op zondagen, wettelijke 
feestdagen en 11 juli. 

 

Bovengronds parkeren: hoe betaal je?  

• Aan de parkeerautomaat betaal je met munten of bankkaart. Of per sms. 
• Betalen met sms? Stuur een bericht naar 4411 als je aankomt en eentje als je vertrekt. Je 

parkeerbedrag verschijnt dan automatisch op je gsm-factuur. Je vindt meer info op 
www.4411.be of op de informatiebordjes aan de parkeerautomaat. 

• Het Hasselts half uurtje? Voor een korte stop van 30 minuten moet je niets betalen. Kies voor het 
'gratis ticketje' aan de parkeerautomaat. Leg het zichtbaar in je auto en geniet van je Hasseltse 
blitzbezoek. 

Bovengronds parkeren: wie moet niet betalen? 

• Heb je een geldige digitale parkeervergunning of een parkeerkaart voor personen met een 
handicap? Dan moet je niets betalen.  

Bovengronds parkeren: wie parkeert aan voordelig tarief? 

• Bewoners binnen in een betaalzone buiten de Groene Boelevard kunnen hun bezoek voordelig 
laten parkeren met hun elektronische parkeerkaart voor persoonlijk bezoek. 

http://www.4411.be/
https://www.hasselt.be/nl/node/652
https://www.hasselt.be/nl/node/494
https://www.hasselt.be/nl/node/494
https://www.hasselt.be/nl/node/1794
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