
Routebeschrijving  
Adres 
Het Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL) 
Plesmanlaan 121 
1066 CX  Amsterdam 
Tel. 020-512 91 11 

Trein 
Vanuit Schiphol/Leiden/Den Haag 

Uitstappen bij station Amsterdam-Lelylaan, overstappen op: 

• Metrolijn 50 richting Gein en uitstappen bij halte Heemstedestraaat (reistijd ca. 5 
minuten). Vanaf de halte ongeveer 10 minuten lopen. U kunt ook tram 2 richting 
Nieuw Sloten nemen en uitstappen bij de eerstvolgende halte (Johan Huizingalaan).  

• Bus 19 (richting station Sloterdijk), bus 62 (richting Amstelstation) of bus 195 
(richting Schiphol Zuid P30) en uitstappen bij halte Johan Huizingalaan (reistijd ca. 5 
minuten). De bus stop naast het NKI-AVL.  

• Vanaf Schiphol Plaza kunt u in plaats van de trein ook bus 195 (richting 
Sloterdijk)nemen. U stapt uit bij de halte Louwesweg. Vanaf daar is het ongeveer 10 
minuten lopen. 

Vanuit Amersfoort/Hilversum/Weesp 

Uitstappen station Amsterdam Zuid, overstappen op: 

• Metrolijn 50 richting Isolatorweg en uitstappen bij halte Heemstedestraat (reistijd ca. 7 
minuten). Vanaf de halte ongeveer 10 minuten lopen.  
 
Vanaf Centraal station Amsterdam kunt u tram 2 nemen richting Nieuw Sloten en 
uitstappen bij de eerstvolgende halte (Johan Huizingalaan). 

Vanuit Utrecht 

• Uitstappen bij station Amsterdam Zuid, overstappen op metrolijn 50 richting 
Isolatorweg en uitstappen bij halte Heemstedestraat (reistijd ca. 7 minuten). Vanaf de 
halte ongeveer 10 minuten lopen. U kunt ook tram 2 richting Nieuw Sloten nemen en 
uitstappen bij de eerstvolgende halte (Johan Huizingalaan). 

Vanuit Alkmaar/ Haarlem 

• Uitstappen bij station Sloterdijk, overstappen op metrolijn 50 richting Gein. 
Uitstappen bij halte Heemstedestraat (reistijd ca. 5 minuten). Vanaf de halte ongeveer 
10 minuten lopen. U kunt ook tram 2 richting Nieuw Sloten nemen en uitstappen bij 
de eerstvolgende halte (Johan Huizingalaan). 



Vanaf Amsterdam Centraal Station 

• Tram 2 richting Nieuw Sloten nemen en uitstappen bij de halte Johan Huizingalaan 
(reistijd ca. 40 minuten). 

Bus 
• De lijnen 19, 62 en 195 stoppen voor het NKI-AVL, halte Johan Huizingalaan  
• Lijn 18 stopt op de Louwesweg, vlakbij het NKI-AVL. Vanaf daar is het ongeveer 10 

minuten lopen. 

Stadsmobiel/ziekenhuisbus 
• De stadsmobiel is een vervoersvoorziening voor 65-plussers en gehandicapte inwoners 

van Amsterdam, die moeilijk of geen gebruik kunnen maken van het openbaar 
vervoer. Voor ritten vanaf de 7 grote ziekenhuizen in Amsterdam rijdt er een speciale 
Ziekenhuisbus.  
Meer informatie: Klantenservice Stadsmobiel, tel. 020-460 54 60 (ma.t/m vr. van 
09.00 tot 18.00 uur) 

Auto 
• Vanuit Zaandam/Alkmaar neemt u de A9 richting Utrecht/Den Haag. 

Vanuit Den Haag/Schiphol rijdt u richting Amsterdam (A4).  
• Afslag S107 Sloten;  
• Aan het einde van de afslag rechtsaf (Oude Haagseweg);  
• Met de bocht mee naar links, langs hotel Mercure en onder de snelweg door (Johan 

Huizingalaan);  
• Bij de 2de stoplichten linksaf (Plesmanlaan, zie de ANWB-borden);  
• De ingang van het NKI-AVL terrein is de eerste weg links.  
• Vanuit Utrecht via de A2 richting Amsterdam en vanuit Amersfoort/Almere via de A1 

richting Amsterdam. 
- Ringweg A10 richting Den Haag; 
- Afslag A10 West, richting Zaandam; 
- Afslag S107 Sloten en aan het einde van de afslag linksaf (Henk Sneevlietweg); 
- Aan het einde van de weg rechtsaf (Johan Huizingalaan); 
- Bij de 2de stoplichten linksaf (Plesmanlaan, zie de ANWB-borden); 
De ingang van het NKI-AVL terrein is de eerste weg links. 

Parkeren 
Het parkeerterrein voor bezoekers vindt u vanaf de ingang aan de Plesmanlaan na 500 meter 
aan de rechterkant en vanaf de ingang aan de Louwesweg na 200 meter aan de linkerkant. 
Onder het NKI-AVL bevindt zich ook parkeergelegenheid. De ingang van de parkeergarage 
vindt u naast de hoofdingang. 
Patiënten en bezoekers van het NKI-AVL betalen maximaal € 3,-. Indien u langer dan 4 uur in 
het ziekenhuis verblijft, kunt u uw parkeerkaart omruilen voor een kortingskaart. De eerste 20 
minuten zijn gratis. Patiënten met een invalidenkaart kunnen een gratis uitrijkaart krijgen bij 



de receptie van het ziekenhuis. Overige gebruikers betalen het normale tarief tot een 
maximum van € 12,-. 

Ingang 
De hoofdingang voor alle afdelingen is aan de ‘Slotervaartkant’ van het NKI-AVL gebouw. 

 


