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Route & parkeren
Amsterdam UMC, locatie AMC
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam
(020) 566 9111

www.amc.nl
www.amsterdamumc.nl

U komt met het
openbaar vervoer
Betaald parkeren

Amsterdam UMC, locatie AMC is goed
bereikbaar met het openbaar vervoer.
Vanaf station Holendrecht loopt u in
ongeveer vijf minuten naar locatie AMC.

Trein

Voor verdere informatie

Uitstappen op NS-station
‘Amsterdam Holendrecht’.

U gaat
parkeren

• kijkt u op www.9292ov.nl of
• belt u 0900-9292 (75 cent per minuut).

Op het AMC-terrein geldt betaald parkeren:
• per half uur: € 0,80
• dagtarief (24 uur): € 10
• verloren kaart: € 10
Betaal bij de parkeerautomaat voordat u uw auto ophaalt. Denk er daarom aan uw
parkeerkaartje uit uw auto mee te nemen. De parkeerautomaten staan bij de publieksuitgangen van het AMC..

Metro
• Metrolijn 50
• Metrolijn 54
Uitstappen op metrostation ‘Holendrecht’.

Parkeren auto

Bus

Parkeerlocaties en openingstijden
• Parkeerterrein P1 (24/7)
• Parkeergarage P2 (maandag t/m vrijdag
07:00 - 18:00 uur, uitrijden kan altijd)
• Naast de hoofdingang zijn diverse
parkeerplaatsen voor mindervaliden

• Stadsbussen 41 en 47
• Streekbussen 120, 285, 375, 376 en 377
• Keolis Bizzliner 376
Uitstappen op busstation ‘Holendrecht’.

In- en uitstappen

Waar kunt u het beste parkeren?
Bezoekt u een van de verpleegafdelingen?
Parkeer dan in parkeergarage P2.
Heeft u een afspraak op de polikliniek
tussen 9:00 en 17:00 uur? Dan kunt u
het beste parkeren in parkeergarage P2.
Bezoekt u locatie AMC buiten kantoortijden, dan kunt u terecht op P1.
Parkeerterreinen P3 t/m P7 zijn gereserveerd voor AMC-personeel.

Als u met de auto of taxi naar locatie
AMC komt, kunt u zich voor de hoofdingang af laten zetten of op laten halen.
De plek waar u kunt in- of uitstappen,
herkent u aan het K+R (Kiss + Ride)
symbool. Let op: uw begeleider mag
hier niet parkeren of even wachten in
de auto. Lees hiernaast meer over de
parkeermogelijkheden.

Parkeerroute
Volg bij het oprijden van het AMCterrein de borden naar parkeerterrein P1
of parkeergarage P2. Als P1 vol is, volg
dan de borden naar P2. De looproute
naar het ziekenhuis, de poliklinieken
en het Dagcentrum AMC is met borden
aangegeven.

U komt met
de auto
Vanaf de ringweg om Amsterdam (A10)
en de A2 staat het AMC op de borden
aangegeven.

Op de website van locatie AMC
vindt u een link naar routeplanner
Google Maps.
Kijk voor actuele wegwerkzaamheden op
www.vananaarbeter.nl of op www.amsterdam-verkeer/wegwerkzaamheden

Parkeren motor en scooter
Voor motoren en scooters zijn bij M01 en
de Rode Luifel parkeerplaatsen ingericht,
aangeduid met informatieborden.
Tegen betaling kunnen motoren ook op
P1 en in P2 parkeren.

Oplaadpunten elektrische voertuigen
Voor elektrische scooters en fietsen
zijn bij Bouwdeel M twee laadpunten
beschikbaar. Op parkeerplaats P1 en in
parkeergarage P2 zijn elk twee laadpunten voor elektrische auto’s (in totaal vier).

Parkeerplaatsen voor mindervaliden
Op parkeerterrein P1, in parkeergarage
P2 en naast de hoofdingang bevinden
zich parkeerplaatsen voor mindervaliden.
Op deze parkeerplaatsen geldt het tarief
van het betreffende parkeerterrein.

