
Janskerkhof e.o. 
Parkeerrayon  11.200   
 
Met een parkeervergunning mag u in alle onderstaande straten parkeren. Met een 
parkeerkaartje, belparkeren of gehandicaptenparkeervergunning mag u 
alleen parkeren op parkeerplaatsen bij een parkeerautomaat en NIET op 
parkeerplaatsen voor vergunninghouders die staan aangegeven met het verkeersbord 
'Rayon 1.102'. 
Dit parkeerrayon valt helemaal in de milieuzone. 
Milieuzone =  alleen toegang voor: 

• dieselauto’s (personen- en bestelauto’s) met emissieklasse 3 en hoger 

• vrachtwagens met emissieklasse 4 en hoger 

(check kenteken op: www.utrecht.nl/milieuzone) 
 

Achter St.-Pieter 
Ambachtstraat 
Annastraat   voor vergunninghouders, dus alleen parkeren met parkeervergunning 
Begijnekade   voor vergunninghouders, dus alleen parkeren met parkeervergunning 
Breedstraat   niet parkeren: vrijdag 19.00u tot zaterdag 16.00u i.v.m. Lapjesmarkt 

Domstraat 
Drakenburgstraat 
Drift 
Ganzenmarkt  VERBODEN TE PARKEREN (dit is rayon 1.222) 
Jansdam 
Janskerkhof   niet parkeren: zaterdag tussen 03.00-16.00 uur i.v.m. Bloemenmarkt 

                         Deels voor vergunninghouders, alleen parkeren met vergunning 
Jansveld   voor vergunninghouders, dus alleen parkeren met parkeervergunning 
Keistraat 
Keizerstraat   voor vergunninghouders, dus alleen parkeren met parkeervergunning 
Kleine Slachtstraat   voor vergunninghouders, dus alleen parkeren met parkeervergunning 

Korte Jansstraat   voor vergunninghouders, alleen parkeren met parkeervergunning 
Korte Minrebroederstraat   VERBODEN TE PARKEREN (dit is rayon 1.222) 

Kromme Nieuwegracht   parkeerplaatsen  oneven 1 t/m 37, even 6 t/m 56a 

Lange Jufferstraat 
Lange Lauwerstraat  voor vergunninghouders, dus alleen parkeren met vergunning 
Lucasbolwerk 
Minrebroederstraat 
Muntstraat 
Nobeldwarsstraat  voor vergunninghouders, alleen parkeren met parkeervergunning 
Noorderstraat 
Oudegracht   parkeerplaatsen even nummers t/m 108 
Pieterskerkhof 
Pieterstraat 
Plompetorengracht   LET OP! Deels alleen parkeren met parkeervergunning 
 
 

 

 
 
Predikherenkerkhof 
Predikherenstraat 
Ridderschapstraat   voor vergunninghouders, alleen parkeren met vergunning 
Van Asch van Wijckskade   LET OP! Deels alleen parkeren met vergunning 
Van Asch van Wijckstraat 
Voetiusstraat 
Voorstraat   niet parkeren: maandag t/m zaterdag van 09.00 tot 18.00 uur 

Wijde Begijnestraat   niet parkeren: vrijdag 19.00u tot zaterdag 16.00u i.v.m. Lapjesmarkt 
Wittevrouwenkade   voor vergunninghouders, alleen parkeren met vergunning 

Wittevrouwenstraat   niet parkeren: maandag t/m zaterdag van 09.00 tot 18.00 uur 
Wolvenplein   voor vergunninghouders, alleen parkeren met vergunning 
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