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Adres Ziekenhuis Amstelland 

Laan van de Helende Meesters 8 

1186 AM Amstelveen 

Auto & Motor 

Ziekenhuis Amstelland is goed met de auto te bereiken.  

Vanuit Amersfoort/Utrecht 

Via A2 en A9: afslag Ouderkerk a/d Amstel, Amstelveen-oost 

(4),volg de borden ‘H Amstelland’. 

Vanuit Den Haag/Haarlem 

Via A4 en A9: afslag Ouderkerk a/d Amstel, Amstelveen-oost 

(4), volg de borden ‘H Amstelland’. 

Vanuit Amsterdam/Amstelveen 

Volg de borden ‘H Amstelland’ via de hoofdwegen. 

Parkeren 

De ingang van de parkeerterreinen is aan de Laan van de 

Helende Meesters, nabij de hoofdingang. Op het bord kunt u de 

beschikbaarheid van parkeerplaatsen op P1 en P2 zien 

(VOL/VRIJ). 

Linksaf vindt u na de slagbomen P1, rechtsaf vindt u na de 

slagbomen P2. Bij de slagboom trekt u een parkeerkaartje, die 

u voor vertrek naar huis kunt betalen bij één van de 

betaalautomaten. 

Gehandicaptenparkeerplaatsen 

Naast de hoofdingang zijn gehandicapten-parkeerplaatsen. 

Parkeren op de invalidenparkeerplaatsen is gratis, mits u de 

gehandicapten-parkeerkaart zichtbaar achter de voorruit 

plaatst. 

Parkeertarieven 

Verlies parkeerkaart 

Het verlies van uw parkeerkaartje kunt u bij de betaalautomaat 

aangeven. U betaalt dan daar het dagtarief, waarna u een 

uitrijdkaartje krijgt uit de automaat. 



 
 

Betaalautomaten 

De betaalautomaten staan in de hal bij de hoofdingang, bij de 

ingang van de Spoedpost en op parkeerterrein P2 (buiten). U 

kunt betalen met pinpas. 

Maandpas parkeren 

Wanneer u zeer regelmatig of meerdere keren per dag naar het 

ziekenhuis komt, zou een ‘Maandpas parkeren’ voordeliger 

kunnen zijn. Zie voor meer informatie de folder ‘Maandpas 

parkeren’ of www.ziekenhuisamstelland.nl. 

Parkeergeld voor een maand € 25,00 

Borg € 25,00 

 
Kiss & Ride parkeerplek 

Het ziekenhuis beschikt over diverse K&R (Kiss en Ride) 

'stopplaatsen. Dit betekent dat de begeleiders van patiënten die 

worden gebracht of worden opgehaald, kunnen stoppen op deze 

plek. De K&R plek is direct rechts van de hoofdentree 

gesitueerd (zijde ambulance), naast de invalide 

parkeerplaatsen. U kunt inrijden op de ingang van de Laan van 

de Helende Meesters; linksaf vindt u de K&R plekken. U hoeft 

voor de K&R niet voorbij de slagbomen en heeft dus ook geen 

parkeerkaartje nodig. 

Motoren 

Voor motoren is nabij de hoofdingang een aparte zone ingericht, 

waar deze voertuigen kunnen parkeren. 

Fiets 

Komt u op de fiets naar Ziekenhuis Amstelland, dan kunt u deze 

parkeren in de onbewaakte, overdekte fietsenstalling bij de 

hoofdingang van Ziekenhuis Amstelland. Er is ook een (niet-

overkapte) fietsenstalling ter hoogte van de Spoedpost en het 

Niercentrum, aan de oostzijde van het ziekenhuis (op P2). 
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Openbaar vervoer 

Trein/Tram 

Vanaf Station Zuid: Bus 55 neemt vanaf Station Zuid in 

Buitenveldert tot aan de Sacharovlaan in Amstelveen een groot 

deel van de metro 51 route over. Let op! Bus 55 stopt in 

Buitenveldert en Amstelveen Noord niet bij alle haltes. Ook op 

de Groenelaan worden enkele Connexxion-bushaltes 

overgeslagen. Kijk op www.gvb.nl voor meer informatie. 

Bus 

Vanuit Uithoorn, via Waardhuizen en Groenelaan: 

Lijn 174: Richting Amstelveen busstation (uitstappen bij halte 

Ziekenhuis) 

Vanuit Station Amsterdam Bijlmer Arena en Ouderkerk aan de 

Amstel: 

Lijn 356: Richting Haarlem Station NS of Amsterdam-ZO 

Bijlmer/Arena (uitstappen bij halte Ouderkerklaan).  

Vanaf halte Ouderkerkerlaan verder lopend naar het ziekenhuis: 

de trap op rechtsaf, dan bij de stoplichten het kruispunt 

oversteken en de weg volgen (Groenelaan). Het ziekenhuis ligt 

op vijf minuten lopen, na de bocht, aan uw linkerhand. Ga bij de 

stoplichten linksaf, u ziet de hoofdingang na ongeveer 100 

meter aan uw linkerhand. 

Vanuit Amstelveen Westwijk en Bovenkerk: 

Lijn 165: Richting Amstelveen busstation, overstappen op lijn 

174: Richting Uithoorn (uitstappen bij halte Ziekenhuis) 

Openbaar Vervoer Reisinformatie:  

www.9292ov.nl 

telefoonnummer 0900-9292 (€0,70 p/min.) 

www.connexxion.nl (ook voor bustijden) 

http://www.gvb.nl/
http://www.9292ov.nl/
http://www.connexxion.nl/

