Trein - tram - bus - auto - parkeren

Route
en parkeren

| Per trein
VUmc is vanaf verschillende stations in Amsterdam met het openbaar vervoer
eenvoudig te bereiken. Zie hiervoor; Per tram/metro of Per bus. Het dichtstbijzijnde
NS-station is station Amsterdam Zuid/WTC; vanaf dit station is het ongeveer twintig
minuten lopen of u kunt verder reizen met het openbaar vervoer. Zie voor actuele
reisinformatie www.ns.nl en www.gvb.nl.
Vanuit Noord-Holland: Vanuit heel Noord-Holland (Alkmaar, Hoorn, de Zaanstreek
en Haarlem) kunt u op station Amsterdam Sloterdijk overstappen op de metrolijn 50
tot de halte Amstelveenseweg.
Vanuit Leiden/Den Haag: Vanuit Den Haag kunt u zes keer per uur in circa vijftig
minuten naar station Amsterdam Zuid/WTC.
Vanuit Amersfoort en Noordoost-Nederland: Vanuit dit deel van het land heeft
u uitstekende Intercityverbindingen. De rit van Amersfoort naar station Amsterdam
Zuid/ WTC duurt bijvoorbeeld nog geen dertig minuten. De overige treinen doen er
een kwartier langer over. Er zijn rechtstreekse en overstapverbindingen.
Vanuit ’t Gooi en Flevoland: Het Gooi en Flevoland hebben goede verbindingen
met station Amsterdam Zuid/WTC. De meeste stations hebben tweemaal per uur
een rechtstreekse verbinding en tweemaal per uur een verbinding met een overstap
in Weesp. Vanuit Almere staat u in een half uur op station Amsterdam Zuid/ WTC.

| Per tram/metro
Metrolijn 50
Begin/eindpunt Isolatorweg en Gein, vice versa. Neem op NS-station Amsterdam
Sloterdijk metrolijn 50. Uitstappen halte Amstelveenseweg. Vanaf deze halte is het
tien minuten lopen naar VUmc.
Metrolijn 51
Begin/eindpunt Amsterdam CS en Amstelveen Westwijk, vice versa. Neem op
NS-station Amsterdam Amstel metrolijn 51. Uitstappen halte De Boelelaan/VU op de
Buitenveldertselaan. Vanaf deze halte is het ruim vijf minuten lopen naar VUmc.
Tram 5
Begin/eindpunt Amsterdam CS en Amstelveen Binnenhof, vice versa. Uitstappen
halte De Boelelaan/VU op de Buitenveldertselaan. Vanaf hier is het ruim vijf minuten
lopen naar VUmc.
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Tram 16
Begin/eindpunt Amsterdam CS en de De Boelelaan/VU, vice versa.
Uitstappen halte VUmc.
Tram 24
Begin/eindpunt Amsterdam CS en de De Boelelaan/VU, vice versa.
Uitstappen halte VUmc.

I Per bus
Uitstappen op de De Boelelaan
Bus 62
Begin/eindpunt Amstelstation en Station Lelylaan, vice versa.
Uitstappen halte VUmc.
Bus 310
Begin/eindpunt Nieuw-Vennep en station Amsterdam Zuid/WTC, vice versa.
Uitstappen halte VUmc.
Bus 346
Begin/eindpunt Amsterdam Zuid en Haarlem NS, vice versa.
Uitstappen halte VUmc op de De Boelelaan. Niet op zondag!

Uitstappen op de Amstelveenseweg
Bus 142
Begin/eindpunt Amsterdam CS en Wilnis, vice versa.
Uitstappen halte De Boelelaan.
Bus 170
Begin/eindpunt Amsterdam CS en Uithoorn, vice versa.
Uitstappen halte De Boelelaan.
Bus 171
Begin/eindpunt Amsterdam Zuid en Aalsmeer Hortensiaplein, vice versa. Uitstappen
halte De Boelelaan.
Bus 172
Begin/eindpunt Kudelstaart en Amsterdam CS, vice versa.
Uitstappen halte De Boelelaan.
Voor verdere informatie kunt u bellen met Openbaar Vervoer-reisinformatie
0900 - 9292 (0,70 per minuut) of raadpleeg www.ovr.nl. en www.9292.nl.
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| Per auto
Op de website van VUmc vindt u een routeplanner (www.VUmc.nl/adressen). Vanuit
alle richtingen kunt u op de rondweg ten zuiden van Amsterdam komen, de A10.
U volgt die rondweg tot de afslag S108 Zuid/VUmc. Aan het eind van de afrit slaat u
linksaf om bij VUmc te komen (zie pagina 7).
De bezetting van de parkeergarages P1 en P2 wordt op de ANWB borden op de
Amstelveenseweg en de De Boelelaan aangegeven.

| Parkeren
P1 VUmc (betalen achteraf, munten, biljetten en pin)
De ingang van deze garage vindt u op de Amstelveenseweg (zie pagina 7). Borden
verwijzen naar P1 VUmc. Deze garage is bedoeld voor bezoekers van het ziekenhuis, de spoedeisende hulp van VUmc, GGZ inGeest en het Gastenverblijf VUmc. Als
u voor de polikliniek komt, kunt u beter in P2 VUmc parkeren.
Kosten parkeren P1 VUmc: € 1,- per 17 minuten, dagtarief € 30,-.
P2 VUmc (betalen achteraf, munten, biljetten en pin)
De ingang van deze garage vindt u aan de Gustav Mahlerlaan (zie plattegrond).
Borden verwijzen naar P2 VUmc. In P2 VUmc kunnen bezoekers voor de polikliniek
van VUmc parkeren. Let op: P2 is een veelgebruikte parkeergarage. Kijk op de
matrixborden boven de Amstelveenseweg en de De Boeleaan of er parkeerplaatsen
beschikbaar zijn. Parkeer anders in parkeergarage P1. Komt u voor het ziekenhuis,
parkeer dan in P1 VUmc.
Kosten parkeren P2 VUmc: € 1,- per 17 minuten, dagtarief € 30,-. De inrijhoogte
voor deze garage is 190 cm.
Parkeren onder polikliniekgebouw, alleen mogelijk na 17.00 uur en in het
weekend (betalen achteraf, munten, biljetten en pin).
De ingang van deze garage is naast Brasserie Marion, voor de polikliniek:
De Boelelaan 1118. Maandag tot en met vrijdag tussen 17.00 en 24.00 uur: € 1,- per
17 minuten. Zaterdag 00.00 uur tot en met zondag 24.00 uur: € 1,- per 17 minuten.
In- en uitstappen
Als u met auto of taxi naar VUmc komt, kunt u zich voor het ziekenhuis of de
polikliniek af laten zetten of op laten halen. Let op: u kunt hier niet parkeren.
Uw begeleider kan parkeren in P1 VUmc of P2 VUmc of op de openbare weg.
De plekken waar u kunt in- en uitstappen herkent u aan het K+R (kiss and ride)
symbool.
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Overige parkeermogelijkheden
U kunt ook betaald parkeren rondom VUmc (zie kaartje): maandag tot en met vrijdag
tussen 09.00 en 19.00 uur € 1,40 per uur, maximaal 3 uur u betaalt vooraf. Na 19.00
uur en in het weekend is het parkeren daar gratis. Kijk voor meer informatie over
parkeermogelijkheden en tarieven in Amsterdam op www.parkerenamsterdam.nl.
De parkeerbetaalautomaten op straat vragen om uw kentekennummer. Zorg dus dat
u dat bij de hand hebt, dit voorkomt stagnatie en vertraging. Bekijk de handleiding
voor het gebruik en de mogelijkheden van de parkeerautomaten op de speciale
website van Cition.
Parkeren openbare weg (gratis)
Gratis parkeren overdag is alleen mogelijk op de Kalfjeslaan.
Na 19.00 uur is parkeren op de openbare weg rondom VUmc ook gratis.
Na 10.00 uur kunt u gratis in het Amsterdamse Bos parkeren. Lopend bereikt u
VUmc dan binnen 10 minuten. Kijk voor meer informatie over parkeermogelijkheden en -tarieven in Amsterdam op www.parkerenamsterdam.nl.
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Landelijke parkeerontheffing (mindervalide)
Als u in het bezit bent van een landelijke parkeerontheffing kunt u parkeren onder
het polikliniekgebouw, in P1 VUmc en in P2 VUmc. Voor alle speciale parkeerplaatsen geldt: op basis van beschikbaarheid en op vertoon van uw parkeerontheffing. Het inrijkaartje kan, op vertoon van uw originele parkeervergunning (de
gehandicaptenparkeerkaart) en afsprakenkaart, aan de receptiebalie bij de ingangen
van ziekenhuis en polikliniek worden afgestempeld. U laat een kopie van uw
gehandicaptenparkeerkaart zichtbaar in de auto liggen.
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Parkeren:
Spoedeisende hulp
Ziekenhuisgebouw
GGZinGeest/
de Nieuwe Valerius
Amstelring/
Transfer- afdeling
in VUmc

Gastenverbijf
VUmc

Universitaire huisartsenpraktijk VUmc/
Huisartsenpost Zuid

Metro 50

Amstelveenseweg

Amstelveenseweg

7

P1

Kiss
and
ride

601

GGZinGeest

Spoedeisende
hulp

O/2

Gebouw Zuid
IVF-centrum

Transfer
afdeling

P2
ACTA

Afrit Zuid/VUmc (S108)

Tram 16 en 24

Parkeren:
Polikliniek,
CCA, ACTA,
O2 gebouw

Buitenveldertselaan

P

Route parkeergarages

Openbaar parkeren

Kort parkeren
Spoedeisende hulp

Kiss and Ride

Parkeergarages

OZW

Vrije Universiteit

Gebouwen VUmc

Metrolijnhalte

Tramhalte

Bushalte

Informatie receptie

Station Amsterdam Zuid/WTC
op 20 minuten loopafstand

VUmc
dienst communicatie
De Boelelaan 1117
1081 HV  Amsterdam

telefoon (020) 444 4444
www.VUmc.nl
december 2015
706007

8

