Parkeren mindervaliden
U kunt tegen betaling parkeren op parkeerterrein P3 of in parkeergarage
P2 (doorrijhoogte 1.90 m). U bereikt het ziekenhuis vanaf P3 via de parkeergarage en de loopbrug. Let op! Is uw hulpmiddel breder dan 85 cm?
Maak dan gebruik van de Kiss +Ride (K + R) bij de tijdelijke hoofdingang.
Vanaf P3 kunt u ook met de pendelbus naar de tijdelijke hoofdingang
gebracht worden.

Shuttleservice en rolstoelen
In locatie AMC brengt een shuttleservice u op de plaats van bestemming,
als u slecht ter been bent. U kunt de shuttleservice aanvragen bij een van
de recepties. U vindt de recepties bij de tijdelijke hoofdingang en direct na
de loopbrug als u uit parkeergarage P2 komt.
U kunt gebruik maken van rolstoelen. Ze staan bij de tijdelijke hoofdingang,
bij parkeergarage P2, op parkeerterrein P3 en in de polikliniek.

Komt u met de fiets, scooter of motor?
Er is een fietsenstalling links om de hoek bij de tijdelijke hoofdingang.
Scooters en motoren kunt u stallen rechts naast de tijdelijke hoofdingang.

Spoedeisende Hulp
en Huisartsenpost bereikbaar
De Spoedeisende Hulp (SEH) en de Huisartsenpost (HAP) zijn bereikbaar
tijdens de bouw- werkzaamheden. Parkeren kan op de parkeerplaats voor
de deur van de SEH. U heeft hiervoor een tijdelijke parkeervergunning
nodig. Deze ontvangt u bij binnenkomst, van de portier.

Komt u naar locatie AMC?
Kijk voor vertrek op amc.nl/parkeren.
Hier vindt u de actuele informatie voor alle vormen van vervoer.
Op het AMC-terrein zijn de parkeerterreinen en -routes aangegeven met
borden.
Heeft u een vraag? Stuur dan een e-mail naar: entree@amsterdamumc.nl
Hartelijk dank voor uw begrip.
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Zo bereikt u
locatie AMC
Amsterdam UMC, locatie AMC bouwt aan een nieuwe hoofdingang
Tot eind 2021 zijn de twee hoofdingangen naar het ziekenhuis, de polikliniek en het dagcentrum dicht. Parkeren op het parkeerterrein voor de
hoofdingang is niet mogelijk. U betreedt locatie AMC via een tijdelijke
hoofdingang of via parkeergarage P2.

Maatregelen in verband met corona

Abcoude
Hogeschool
van
Amsterdam

In Amsterdam UMC gelden de volgende maatregelen:
• Iedereen houdt 1,5 meter afstand.
• U wordt bij de ingang gescreend en krijgt een polsbandje. Wij vragen u
dit bandje tijdens uw verblijf in het ziekenhuis om te houden.
• U maakt gebruik van andere in- en uitgangen dan medewerkers en studenten.

Komt u met
het openbaar vervoer?
Volg vanaf station Holendrecht de borden met ‘Route A’ (zie routekaartje
rechts). Steek aan het einde van het voetpad de weg over. De tijdelijke
hoofdingang bevindt zich meteen aan de overkant van de weg.

Pendelbus voor als u slecht ter been bent
Heeft u moeite met lopen? Dan brengt de pendelbus u kosteloos vanaf
station Holendrecht naar locatie AMC en weer terug. Heeft u een rolstoel?
Dan kan deze opgevouwen mee in de pendelbus.
De pendelbus rijdt op werkdagen tussen 07:30 uur en 17:00 uur. U stapt in
op het stationsplein en u stapt uit voor de tijdelijke hoofdingang van het
ziekenhuis. Vanwege corona kunnen er maximaal 4 patiënten mee in de
pendelbus. Wij vragen u het mondkapje dat u in het ov draagt op te houden.
Staat de pendelbus er niet? Bel dan: 06-22 50 66 91. De chauffeur komt
zo snel mogelijk naar u toe.

P7
Personeel

P4

IWO

Gein / Utrecht

Rn

JJ

K
K

R. McD.
Huis

Route

B

LL

FF

z
z B
B

M
M

GG
C
C

3

SEH
P HAP

metro
/ trein

Altra college

P3

Kinderkeet

Betaald
parkeren
miva

P2 bezoekers

8x

H
H
D
D

P5

Personeel

EE

AA

Q
Q

1

A

Spinoza
Center

Betaald parkeren

2

Bouw- terrein

Route

N

Rz

Personeel

Centraal Station

Het ziekenhuis is bereikbaar via twee ingangen.
• De tijdelijke hoofdingang. Via deze ingang komt u met een roltrap of lift
het AMC in. ’s Avonds en ’s nachts wordt u binnengelaten nadat u bij de
intercom heeft aangebeld.
• Overdekte loopbrug. Parkeert u in parkeergarage P2 of op parkeerterrein P3, dan komt u via de lift in parkeergarage P2 of via de trap én een
overdekte loopbrug het ziekenhuis binnen.
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Komt u met taxi of besteld vervoer?
U gebruikt de tijdelijke hoofdingang als u wordt afgezet door een taxi of
besteld vervoer.
De chauffeur zet u af en haalt u op bij de Kiss + Ride (K+R).

Komt u met de auto?
U kunt tegen betaling parkeren in parkeergarage P2 of op parkeerterrein
P3. U bereikt het ziekenhuis via de trap of de lift in de parkeergarage P2.
Via de overdekte loopbrug bereikt u het ziekenhuis, de poliklinieken en
het dagcentrum. U kunt in- en uitrijden met uw pinpas, of uw kaartje af te
rekenen bij een van de betaalautomaten in P2. Ook als uw auto op parkeerterrein P3 staat en u een kaartje hebt getrokken, betaalt u in P2.

