anwbkampioen

Zo kies je het
goedkoopste vliegveld
De wintermaanden zijn een populaire tijd om vliegtickets te boeken

See,
buy,
fly

tarieven zijn nog scherp. Voor je tickets boekt, is het verstandig uit te

Parkeer, slaap & vlieg

zoeken wat een luchthaven kost. Wat een luchthaven kost? Ja, wat

Lange rit naar de luchthaven? Denk dan eens aan een

ben je kwijt om er te komen (benzine, taxi, treinkaartje) en wat kost

Park, Sleep & Fly. Dan slaap je de avond voor vertrek in

het om je auto er te parkeren. Het geld dat je bespaard hebt op

een hotel in de buurt van het vliegveld. Tijdens je

tickets, wil je niet verdoen aan hoge parkeertarieven.

vakantie blijft je auto bij het hotel staan: je betaalt een

voor het komende jaar. De keuze aan vluchten is nog groot en de

Parkeren

pakketprijs voor overnachting, parkeergeld en transfers
van/naar de vertrekhal. Soms is dat niet veel duurder

De parkeerkosten tussen de luchthavens verschillen flink. Zo mag je

dan parkeren op de luchthaven. Informeer vooraf of de

auto voor maar € 34,- twee weken stil staan op de (kleine) Duitse

parkeerplaats bewaakt is. Nu op kampioen.nl: een

Flughafen Münster-Osnabrück. Ter vergelijking: met € 132,70 is het

overzicht van Park, Sleep & Fly accommodaties bij alle

reguliere tarief op Schiphol bijna vier keer zo hoog.

luchthavens in dit artikel.

Sommige luchthavens hebben een online kortingstarief. Dan kun je
na het boeken van je tickets meteen een parkeerplaats reserveren.
Dan ben je niet alleen zeker van een officiële (doorgaans bewaakte)
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parkeerplaats, je bent ook goedkoper uit. Op Schiphol betaal je voor

bereikbaar per bus. Voor de andere Nederlandse

het ‘Smart Parking’-vroegboektarief voor twee weken liefst € 43,20

luchthavens moet je minimaal een keer overstappen, als je

minder dan de reguliere prijs. De luchthaven raadt aan om zo’n

niet toevallig langs een buslijn naar de luchthaven woont. Zelfs

Smart Parking-plek minstens 6 weken voor vertrek te boeken, zeker

‘Rotterdam The Hague’ Airport is bereikbaar met slechts één buslijn

in het hoogseizoen.

vanuit Rotterdam zelf. Hetzelfde geldt voor de onderzochte

Toch is het de vraag of je een luchthaven moet uitkiezen op

buitenlandse luchthavens. Naar Brussel Zaventem rijdt weliswaar

parkeertarief. Als je met meerdere personen vliegt kun je vooral

een rechtstreekse trein vanuit Nederland, maar voor alle andere

besparen door vliegtickets tijdig te boeken.

luchthavens moet je minimaal één keer overstappen. Vaak duurt de

Slecht bereikbaar

reis dan al snel zo lang dat je een vroege vlucht kunt vergeten.
Alleen een dure taxi of hotelovernachting biedt dan uitkomst.

Zonder auto wordt de reis naar veel luchthavens heel wat uitdagen-

Positieve uitzondering is de Duitse luchthaven Weeze, net over de

der. Want het gaat niet altijd zo makkelijk als naar Schiphol: daar

grens bij Venray. Dit vliegveld kun je o.m. uit Eindhoven, Amsterdam,

brengt de trein je bijna tot de incheckbalie. Alleen Eindhoven Airport

Utrecht, Nijmegen en Arnhem rechtstreeks bereiken per bus.

is van enkele andere steden (o.m. Amsterdam en Utrecht)

Let ook goed op waar je eigenlijk naartoe vliegt. Zo ligt vliegveld
‘Oslo’ Torp 118 km(!) van de Noorse hoofdstad, en ‘Barcelona’

Tekst Joris van Drooge

Girona zo’n 94 kilometer van de Ramblas. Zo kan een lowcostticket

Wat kost parkeren bij een luchthaven en hoe
reis je er zo voordelig mogelijk naartoe?
De Kampioen onderzocht 16 luchthavens in
Nederland én over de grens.

‘Naar Schiphol? Laten
brengen en halen is
het goedkoopst!’

door vervoerskosten ter plekke toch een duur grapje worden.

Pas op met de taxi!
Veruit de meeste Nederlanders vliegen vanaf Schiphol. Daarom
zochten we uit hoe je het slimst kunt reizen naar de Nationale
Luchthaven.
Voor vijf steden verzamelden we de kosten per trein, taxi en eigen
auto. Wat blijkt? Het best kun je een buurman of familielid charteren:

anwbkampioen

parkeerplaats op de luchthaven voor het vroegboektarief
(indien beschikbaar).

maastricht
241.000 passagiers

Aantal
bestemmingen

1. Zodra je vluchten hebt geboekt, reserveer dan gelijk je

2 weken
parkeren
regulier tarief

Vlucht geboekt?
3 tips

2 weken
parkeren
online tarief

EINDHOVEN
3,96 miljoen
passagiers

1 week
parkeren
regulier tarief

Rotterdam
1,62 miljoen passagiers

1 week
parkeren
online tarief

Vanaf
waar
vliegen
we?

3 dagen
parkeren
regulier tarief

Luchthaven

Schiphol
54,94 miljoen passagiers

3 dagen
parkeren
online tarief

Wat kost parkeren?

EELDE
169.000 passagiers

€ 44,5
€ 28,€ 20,n.v.t.
€ 19,-

€ 53,5
€ 36,€ 25,€ 35,€ 42,5

€ 49,5
€ 54,€ 40,n.v.t.
€ 35,-

€ 86,5
€ 68,€ 45,€ 55,€ 62,5

€ 89,5
€ 89,€ 50,n.v.t.
€ 63,-

€ 132,7
€ 103,€ 70,€ 74,€ 92,5
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n.v.t.
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n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

€ 24,€ 42,€ 34,€ 45,€ 24,-

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

€ 56,€ 70,€ 54,€ 60,€ 56,-

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

€ 112,€ 105,€ 77,€ 88,€ 98,-

14
95
230
25
16

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
€ 29,n.v.t.
n.v.t.

€ 50,€ 24,5
€ 39,€ 54,€ 15,€ 36,-

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
€ 29,n.v.t.
n.v.t.

€ 63,€ 39,€ 45,€ 59,€ 27,€ 45,-

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
€ 58,n.v.t.
n.v.t.

€ 84,€ 59,€ 59,€ 118,€ 34,€ 60,-
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Nederland
Amsterdam Schiphol
Eindhoven
Groningen Eelde
Maastricht
Rotterdam
BELGIË
Antwerpen
Brussel Charleroi
Brussel Zaventem
Luik
Oostende-Brugge
DUITSLAND
Bremen
Düsseldorf
Dortmund
Keulen-Bonn
Münster-Osnabrück
Weeze
goedkoopste tarief

duurste tarief

Aantal passagiers in
2014. Bron: CBS

2. Geen auto beschikbaar? Zoek dan vóór boeking van
een vliegticket uit hoe je de luchthaven makkelijk en op

Wat kost de reis naar Schiphol?

tijd voor de vlucht kunt bereiken.
3. Ga je met een taxi, shop dan flink rond bij
verschillende aanbieders. Informeer naar de prijs bij

brengen en halen is bijna altijd het goedkoopst. De trein kán

Vele wegen leiden naar Schiphol. Je kunt kiezen uit openbaar vervoer, zelf rijden en parkeren, je laten brengen &

zeker vijf taxibedrijven, tien is nog beter. Ook kun je de

voordeliger zijn, maar dan moet je wel een kortingskaart hebben en

halen, een deeltaxi of gewone taxi. Dit zijn de kosten vanuit vijf steden naar Schiphol voor twee volwassenen en een

deeltaxi van Schiphol Travel Taxi overwegen.

reizen in de daluren.

reisduur van twee weken.

Trein

Trein met
kortingskaart ¹

Gedeelde
Schiphol-taxi ²

Taxi ³

Zelf rijden met
parkeren 4

Zelf rijden
met ‘smart
parking’⁵5

Halen en
brengen⁶6

Niet erg verrassend: reizen met de taxi is het duurst. Wel viel op dat

€ 16,80
€ 66,80
€ 94,40
€ 102,80
€ 61,20

€ 10,€ 40,€ 56,80
€ 82,40
€ 36,80

€ 66,€ 155,€ 246,€ 203,€ 166,-

€ 81,68
€ 287,€ 413,€ 360,€ 203,-

€ 137,70
€ 156,86
€ 177,78
€ 178,26
€ 153,-

€ 94,50
€ 113,66
€ 134,58
€ 135,06
€ 109,80

€ 10,€ 48,32
€ 90,16
€ 91,12
€ 40,60

de kosten enorm verschillen voor dezelfde ritten en dan gaat het niet
om een paar euro.

Kil of overdekt?

Vanuit Apeldoorn liep de prijs voor een taxiretour Schiphol uiteen
van 240,- tot 350,- euro; vanuit Venlo van € 360,- tot € 470,-! Ook
opvallend: landelijk opererende taxibedrijven die zichzelf aanprijzen

Vrijwel alle vliegvelden hebben verschillende

als ‘voordelig naar Schiphol’, ‘airport budget taxi’ of ‘Schiphol

parkeerterreinen met bijbehorende tarieven. Vuistregel:

goedkoop’ zijn soms honderden euro’s duurder dan lokale

hoe minder je betaalt, hoe verder je auto van de

aanbieders. Rondshoppen is het devies.

vertrekhal staat. Je zult dan flink moeten rollen met

Andere slimme optie is de landelijke opererende deeltaxi van

koffers en trolleys, of zelfs een bus moeten nemen. Soms

Schiphol Travel Taxi. Reis je alleen of met z’n tweeën, dan kan deze

zijn slechts enkele euro’s extra genoeg om bijna naast de

optie goedkoper zijn dan zelf rijden en parkeren. Anderzijds kan de

gate te parkeren, in plaats van een gure parkeerplaats

rit wat langer duren omdat er onderweg andere ‘deelpassagiers’

kilometers verderop.

moeten worden opgepikt.

Amsterdam
Apeldoorn
Venlo
Groningen
Dordrecht

alle tarieven gelden voor 2 volwassenen
voor reisduur van 2 weken
1
Retourprijs voor 2 personen met
Dalvoordeelkaart à € 50 pp per jaar,
reizen tijdens daluren

Retour voor 2 personen met deeltaxi van
Schiphol Travel Taxi
3
Gemiddelde prijs op basis van 10
taxibedrijven
4
Brandstofkosten retour plus reguliere
2

parkeerkosten voor 2 weken
Brandstofkosten retour plus Smart
Parking-tarief voor 2 weken
6
Twee keer retour brandstofkosten
5
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