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Openbaar vervoer 

Vanaf Amsterdam Centraal of Amsterdam Bijlmer 

Arena neem je de trein of metro (richting Gein, lijn 

50 of 54) naar Amsterdam Holendrecht. Verlaat 

het station aan de kant van het Amsterdam UMC 

en sla rechtsaf. Vervolg daarna je route rechtdoor 

en ga rechtsaf bij de eerste straat aan uw 

rechterhand, Paasheuvelweg. Het glazen 

gebouw aan je rechterhand is nr. 25. 

 

Parkeren 

Parkeren in de garage onder het AHTC-gebouw is helaas niet mogelijk gezien de beperkte 

beschikbaarheid van het aantal parkeerplekken. Om die reden verzoeken wij je om met het 

openbaar vervoer te komen. Mocht je genoodzaakt zijn om met de auto te komen, dan kun je 

parkeren op de volgende plekken: 
 

• Paasheuvelweg 10, 1105 BH Amsterdam 
Na het McDonalds kantoor sla je gelijk linksaf. Rijdt het straatje af totdat je de ZO!City parking 

vlaggen en de hefboom ziet. Je kunt hier tegen betaling parkeren en contactloos betalen. Het is 

vanaf hier ongeveer 5 minuten lopen naar het AHTC. 

• Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam 

Je kunt op het parkeerterrein P1 of P2 van het Amsterdam UMC, locatie AMC tegen betaling parkeren. 

Het is vanaf hier ongeveer 10 minuten lopen naar het AHTC. 

 

Auto 

Utrecht 

Volg de A2 richting Amsterdam en verlaat de snelweg bij afslag 2, Amstelveen / Schiphol / Amsterdam 

UMC. Ga bij de eerste twee stoplichten rechtdoor en ga linksaf na het tweede stoplicht de 

Paasheuvelweg op. Het glazen gebouw aan je rechterhand is nr. 25. 

 
Amsterdam 

Bij het knooppunt Holendrecht op de A2 neem je de afslag Amsterdam Zuidoost / Almere / Amersfoort 

(A9). Volg de afslag A9 richting Amsterdam UMC en neem afslag 3 Zuidoost / Amsterdam UMC / S111. 

Aan het einde van de afslag ga je linksaf bij het stoplicht (Muntbergweg). Aan het einde van de weg 

ga je links bij het stoplicht (S111), waarbij je de voorzijde van het Amsterdam UMC ziekenhuis passeert 

(Meibergdreef). Ga na 200 meter linksaf de Paasheuvelweg op. Het glazen gebouw aan je 

rechterhand is no. 25. 
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Den Haag / Haarlem 

Bij het knooppunt Badhoevedorp volgt u de A9. Bij het knooppunt Holendrecht volg je de A9 richting 

Amsterdam Zuidoost / Almere / Amersfoort. Op de A2 richting Amsterdam neem je afslag 2 Amstelveen 

/ Schiphol / Amsterdam UMC. Ga rechtdoor bij de eerste twee stoplichten. Ga daarna de eerste afslag 

links de Paasheuvelweg op. Het glazen gebouw aan uw rechterhand is no. 25. 

 
Amersfoort 

At Bij het knooppunt Diemen op de A1 neem je de afslag A9 richting Amsterdam Zuidoost en Schiphol. 

Neem vervolgens afslag 3 Amsterdam Zuidoost / Amsterdam UMC / S111 op de A9. Aan het einde van 

de weg ga je linksaf bij de stoplichten (S111), waarbij je de voorzijde van het Amsterdam UMC ziekenhuis 

passeert (Meibergdreef). Sla na 200 meter linksaf de Paasheuvelweg op. Het glazen gebouw aan je 

rechterhand is no. 25.  
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